P&T Justitia s.r.o.
správne zastúpenie

CENNÍK
________________________________________________________________________
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Cenník služieb spoločnosti P&T Justitia, s.r.o. vypracúva administratívne oddelenie
na návrh riaditeľa, alebo vedúceho oddelenia.
1.) platnosť cenníka je na dobu neurčitú,
2.) podobu a obsah cenníka schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti jednoduchou
väčšinou, ak nie je rozhodnuté inak.
Článok II.
Hodinová taxa
Služby, ktoré sa netýkajú zakladaním právnickej osoby, alebo SZČO, sú spoplatnené
(ak nie je uvedené inak) nasledovne:
1.) ak nie je uvedené inak, hodinová taxa (hodnota práce) je 35 €,
2.) započítavanie po prvej hodine narastá každou načatou polhodinou sumou 17.5 €,
3.) minimálna cena takejto služby je 35 €,
4.) v prípade predčasného ukončenia služby zo strany klienta, alebo na základe
nedodržania zmluvy o poskytnutí služieb, je klient povinný zaplatiť celú hodnotu za
službu do momentu prerušenia.
Článok III.
Úkolová taxa
Zakladanie právnických osôb (s.r.o., o.z., n.o.,) a samostatne zárobkovo činnej osoby
(SZČO) je spoplatnené v podobe úkolového poplatku (pokiaľ nedôjde k uplatneniu služieb
navyše, uvedených v článku III.), nasledovne:
spoločnosť ručením obmedzeným (s.r.o)

od 240 €

jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

od 620 €

verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)

od 240 €

komanditná spoločnosť (k.s.)

od 240 €

družstvo

od 420 €
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občianske združenie (o.z.)

od 140 €

nezisková organizácia (n.o.)

od 220 €
(neviazaná) 25 €

živnosť (SZČO)

(viazaná a remeselná) 30 €

1.) v cene služby je zahrnutý príslušný správny poplatok,
2.) v cene nie je zahrnutý poštový poplatok (ak je komunikácia prostredníctvom
pošty),
3.) poskytovateľ služby má vyhradené právo cenu za službu navýšiť, ale predtým
informovať o dôvode navýšenia, klienta,
4.) v prípade vypracovania iných dokumentov (napr. stanovy), ide o nad rámec
poskytovanej služby- táto služba je spoplatnená na základe článku II, ods. 1 a 2,
5.) klient môže toto navýšenie odmietnuť (na základe čl. III, ods. 3), ale v prípade
nemožnosti pokračovať v službe bez takéhoto poplatku, bude služba automaticky
ukončená. Klient nemá nárok na vrátenie sumy za poskytovanú službu (s výnimkou
správneho poplatku, ak nebol dovtedy uhradený).
Článok IV.
Poplatky navyše
Poskytovateľ určuje poplatky, ktoré presahujú rámec úkolovej a hodinovej taxy. Tieto
sú na báze dobrovoľného charakteru. Poplatky navyše stanovuje poskytovateľ nasledovne:
§1
poplatok za pohonné hmoty
1.) poplatok sa uhrádza v prípade, že sa nedohodne poskytovateľ s klientom inak,
2.) v prípade, ak si klient vyžiada osobné stretnutie, ktorého miesto presahuje
vzdialenosť 10km od mesta v ktorom je sídlo, alebo pobočka firmy,
3.) za každý kilometer navyše (viac ako 10km), si poskytovateľ účtuje poplatok na
pohonné hmoty v hodnote 0,07 € / km (každý načatý kilometer).
§2
poplatok za poštu
Komunikácia medzi poskytovateľom služby a klientom prebieha aj prostredníctvom
pošty. Na výkon tejto komunikácie využíva poskytovateľ a klient, služby Slovenskej pošty,
a.s.
1.) bežný poplatok za poštu uhrádza pri odoslaní zo svojej strany odosielateľ,
2.) poplatok sa uhrádza v prípade, že si klient vyžiada nadštandardnú komunikáciu
prostredníctvom doručenia listov 1. triedou, kde dopláca rozdiel medzi prvou a druhou
triedou. Tento rozdiel bude vyčíslený vo faktúre,
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3.) doručovanie dokumentov prostredníctvom kuriérskej služby je možné, ale službu
platí v oboch prípadoch (odosielanie od klienta, ako aj poskytovateľa služby), klient.
§3
osobné stretnutia s klientom
Na vyžiadanie klienta je možná aj osobná konzultácia s poskytovateľom služby na
mieste, ktoré si vyžiada klient.
1.) poplatok za osobné stretnutie je stanovený na základe hodinovej taxy podľa článku
II. ods. 1 a 2,
2.) poplatok za stretnutie môže byť modifikovaný (navýšený, alebo ponížený) na
základe rozhodnutia poskytovateľa služby,
3.) k poplatku za osobné stretnutie je započítaný aj poplatok za pohonné hmoty podľa
článku IV. §1, pokiaľ sa nedohodne inak.
§4
iné poplatky
Poskytovateľ služby má právo požadovať od klienta poplatok na ďalší výkon služby,
pokiaľ si to vyžiada situácia a klient s nimi bude súhlasiť, v opačnom prípade platí článok III.
ods.4. Situácie môžu nastať nasledovne:
1.) z pochybenia klienta došlo k natiahnutiu času poskytovanej služby v dôsledku
nedodania príslušných dokumentov potrebných k naplneniu služby,
2.) z objektívnej skutočnosti vyplývajúcej z poskytovanej služby,
3.) z iných skutočností vyplývajúcich z napĺňania cieľa na základe zmluvy o
poskytnutí služieb.
Článok V.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Poskytovateľ má právo na základe dohody s klientom dohodnúť sa na cene
poskytovanej služby, aj mimo stanoveného cenníka služieb, a to v prípade, že:
1.) poskytovateľ služieb ponúkne na výkon danej služby zľavu,
2.) došlo k pochybeniu pri napĺňaní cieľa na základe zmluvy o poskytnutí
služieb, zo strany poskytovateľa služby,
3.) dôjde k zmene správnych poplatkov podľa príslušných zákonov.

schválené a platné:
od dňa 13.01.2017

v Leviciach
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