
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

 

 
Klient:  Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

sídlo: 917 01  Trnava, Hlavná 17 

IČO: 00598135 

príspevková organizácia zriadená uzn.   147/1994 MZ mesta 

Trnava 

konajúci: Ing. Martin Turčan, riaditeľ 

(ďalej len „klient“) 

 

 

a 

 

 

Advokát: JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 

sídlo: Hlavná 31, 917 01 Trnava 

zapísaný: zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory č. 4816 

IČO: 42155100 

(ďalej len „advokát“) 

 

(ďalej klient spolu s advokátom len „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“) a ustanovenia § 566 a nasl. 

obchodného zákonníka túto 

 

 

 

 

 

Zmluvu o poskytovaní právnych služieb 
(ďalej len „zmluva“): 

 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Advokát sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať klientovi právne služby podľa  

zákona NR SR č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“), a to vo všetkých veciach na základe 

ústnych, písomných, telefonických a/alebo e-mailových objednávok klienta (ďalej 

len „Dohodnutá činnosť“). 

 

2. Poskytovaním právnych služieb sa rozumie zastupovanie v konaní pred súdmi a 

inými orgánmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín, spracovanie právnych 

rozborov a analýz a ďalšie formy právnej pomoci. 

 

3. Dohodnutá činnosť zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú potrebné na splnenie 

predmetu plnenia uvedeného v konkrétnej objednávke klienta, alebo ktorých 

vykonanie vyžaduje povaha predmetu plnenia uvedeného v konkrétnej objednávke 

klienta. 



 

4. Klient záväzok advokáta prijíma a zaväzuje sa zaplatiť advokátovi odmenu 

podľa čl. II. tejto zmluvy. 

 

 

 

 

II. 

Odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratený čas 

 

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za poskytovanie právnych služieb 

odmenu, ktorá je stanovená v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 

655/2004 Z.z., v platnom znení (ďalej len „Vyhláška“). 

 

2. Odmena advokáta je dohodnutá ako hodinová odmena vo výške 60,- € za 

každú, aj začatú a neskončenú hodinu poskytovania právnych služieb. Advokát má 

nárok aj na ďalšie platby podľa tejto zmluvy.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi všetky 

náklady, ktoré mu pri vykonávaní Dohodnutej činnosti vznikli. Zmluvné strany sa 

dohodli, že dohodnutá odmena nezahŕňa najmä cestovné náklady za cesty mimo 

mesta sídla advokáta, náklady na ubytovanie v meste mimo sídla advokáta a 

hotové výdavky, ktoré advokát vynaloží v súvislosti s Dohodnutou činnosťou (súdne 

a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a pod.), ak ich 

priamo neuhradí klient. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak advokát alebo iné osoby vykonávajúce 

Dohodnutú činnosť pri výkone a/alebo cestou do dohodnutého miesta, kde bude 

Dohodnutú činnosť vykonávať, ktoré je mimo mesta, v ktorom má advokát svoje 

sídlo, použije motorové vozidlo, má advokát nárok na cestovné vo výške 0,50 EUR 

za každý kilometer. Leteckú dopravu je advokát oprávnený použiť len na základe 

súhlasu klienta; v opačnom prípade má advokát nárok na cestovné tak, ako pri 

použití motorového vozidla. 

 

5. V prípade nutnosti ubytovania osôb vykonávajúcich Dohodnutú činnosť podľa 

zmluvy v mieste mimo mesta sídla advokáta, je advokát alebo iné osoby 

vykonávajúce Dohodnutú činnosť aj bez ďalšieho osobitného súhlasu klienta 

oprávnený využiť ubytovanie v cene do 100,- EUR za osobu na noc. V prípade, že v 

meste, v ktorom majú byť tieto osoby ubytované nie je možné sa na čas 

nevyhnutný na vykonávanie Dohodnutej činnosti ubytovať v cene do 100,- EUR za 

osobu na noc, môžu tieto osoby využiť bez predchádzajúceho osobitného súhlasu 

klienta aj ubytovanie v cene presahujúcej 100,- EUR na osobu na noc, a to tak, aby 

sa cena dostupného ubytovania čo najviac približovala sume 100,- EUR na osobu a 

na noc. 

 

6. Klient sa zaväzuje odmenu a náhradu hotových výdavkov ako aj ďalšie platby 

zaplatiť advokátovi na základe vystavenej faktúry do 15 dní odo dňa jej vystavenia 

klientovi, a to na účet advokáta uvedený vo faktúre, pričom klient sa zaväzuje 

platbu identifikovať pomocou variabilného symbolu uvedeného na faktúre. Zmluvné 

strany sa dohodli, že advokát je oprávnený vystavovať klientovi faktúry za 

vykonávanie Dohodnutej činnosti priebežne, a to tak, že advokát je oprávnený 

vystaviť klientovi faktúru kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy, na akúkoľvek časť 

odmeny za vykonanú Dohodnutú činnosť, ak je to možné, ako aj na akúkoľvek časť 

ďalších nárokov advokáta podľa zmluvy, s čím klient podpisom zmluvy vyjadruje 

svoj súhlas. Advokát je taktiež oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy 

vystaviť klientovi zálohovú faktúru, na zaplatenie preddavku na zaplatenie 

akýchkoľvek nárokov advokáta podľa zmluvy iných ako je odmena advokáta. 



 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvy advokát bez 

zbytočného odkladu po ukončení trvania zmluvy vystaví klientovi faktúru na 

zaplatenie všetkých častí odmeny za vykonávanie Dohodnutej činnosti a ostatných 

nárokov advokáta podľa zmluvy, ktoré neboli do skončenia zmluvy fakturované. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát má za zastupovanie klienta v 

akýchkoľvek konaniach pred všetkými orgánmi verejnej moci alebo rozhodcovskými 

súdmi (najmä v súdnom konaní, v exekučnom konaní, v konkurznom konaní a v 

ozhodcovskom konaní) nárok aj na všetky trovy právneho zastúpenia, ktoré budú 

priznané v jednotlivých konaniach, resp. ktoré protistrana zaplatí klientovi a/alebo 

advokátovi z iného titulu aj v prípade, že nebudú v príslušnom konaní priznané. 

Advokát má nárok na tarifnú odmenu v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu príde 

k zastaveniu konania alebo k uzatvoreniu zmieru alebo inej dohody alebo, ak klient 

si náhradu trov právneho zastúpenia neuplatní alebo, ak klientovi nebude z dôvodu 

na  jeho strane náhrada trov právneho zastúpenia priznaná. Advokát nemá nárok 

na priznanú náhradu trov právneho zastúpenia v prípade, ak bezodkladne, 

najneskôr však do 30 dní po vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bola priznaná 

náhrada trov konania, splnomocní advokáta na podanie návrhu na vykonanie 

exekúcie na vymoženie tejto náhrady trov právneho zastúpenia a túto náhradu trov 

právneho zastúpenia sa v exekučnom konaní nepodarí vymôcť.  Obdobne to platí aj 

v prípade osoby, ktorá má povinnosť nahradiť trovy.  

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát je v prípade výkonu Dohodnutej činnosti 

v mieste mimo sídla advokáta oprávnený za čas strávený cestou do tohto miesta a 

späť, účtovať klientovi náhradu za stratu času vo výške stanovenej Vyhláškou. Do 

náhrady za stratu času sa nezapočítava čas vykonávania Dohodnutej činnosti. 

 

 

III. 

Práva a povinnosti advokáta 

 

1. Advokát sa zaväzuje vykonávať Dohodnutú činnosť včas, čestne a svedomito s 

vynaložením odbornej starostlivosti a tak, aby boli chránené práva a oprávnené 

záujmy klienta za dôsledného využívania všetkých zákonných prostriedkov v súlade 

s pokynmi klienta. Advokát je v prípade pochybností o obsahu pokynu povinný 

vyžiadať si jednoznačné stanovisko klienta. 

 

2. Advokát je povinný oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri jeho 

činnosti pre klienta a ktoré môžu mať podstatný vplyv na zmenu pokynov klienta. 

 

3. Advokát nie je viazaný pokynmi klienta pokiaľ sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, rovnako nie je viazaný 

pokynmi klienta, ak ide o obsah právneho názoru. 

 

4. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 

nesprávneho výkonu Dohodnutej činnosti advokáta, jeho zamestnancov alebo/a 

jeho zmluvných partnerov. Advokát sa zbaví zodpovednosti za škodu v prípade ak 

preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je 

možné od neho žiadať. Advokát je povinný pri výkone Dohodnutej činnosti 

upozorniť klienta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za 

následok vznik škody. V prípade, že klient napriek upozorneniu advokáta trvá na 

splnení pokynov, advokát nezodpovedá za škodu vzniknutú v tejto príčinnej 

súvislosti. Advokát má uzatvorenú poistnú zmluvu na krytie škôd spôsobených pri 

poskytovaní právnych služieb; poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým došlo 

a pri ktorých zároveň škoda nastala na území Slovenskej republiky a krajín 

Európskej únie, poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri 



poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva Európskej únie. V 

prípade vzniku škody je klient povinný si vzniknutú škodu riadne uplatniť voči 

advokátovi, a to písomnou výzvou doručenou advokátovi, v ktorej uvedie najmä 

výšku ním požadovanej náhrady škody a opísanie rozhodujúcich skutočností, o 

ktoré opiera svoj nárok na náhradu škody. 

 

5. Ak z akýchkoľvek príčin nemôže advokát ďalej vykonávať Dohodnutú činnosť, 

musí o tom bez zbytočného odkladu informovať klienta. 

 

6. Advokát je povinný uschovať všetky doklady získané od klienta alebo od tretích 

osôb pri vykonávaní Dohodnutej činnosti. 

 

7. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej služby; zbaviť mlčanlivosti 

ho môže len klient, a to ústne alebo písomne. Povinnosťou mlčanlivosti nie je 

dotknutá zákonom uložená povinnosť advokáta prekaziť spáchanie trestného činu. 

 

8. Advokát je povinný viesť primeranú dokumentáciu o poskytovaní právnej 

služby; na žiadosť klienta je povinný ho informovať o stave veci. 

 

9. Advokát je povinný odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastanú zákonom o advokácii 

alebo iným právnym predpisom predpokladané dôvody. 

 

10. Advokát je povinný predložiť klientovi na jeho žiadosť vyúčtovanie odmeny a 

nákladov advokáta. 

 

11. Advokát je oprávnený najmä: 

a) odstúpiť od tejto zmluvy vtedy, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním 

a klientom alebo, ak neposkytne klient advokátovi potrebnú súčinnosť, 

b) odstúpiť od tejto zmluvy vtedy, ak je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy podľa 

Zákona o advokácii, 

c) splnomocniť na uskutočnenie jednotlivých právnych úkonov alebo celej veci 

v rozsahu poskytovaných právnych služieb tretiu osobu, ktorou môže byť iný 

advokát, advokátsky koncipient alebo zamestnanec. 

 

12. Pokiaľ advokát odstúpi od tejto zmluvy, je povinný za odmenu vykonávať 

všetky neodkladné úkony tak, aby klient neutrpel ujmu na svojich právach. Ďalej je 

povinný za odmenu na požiadanie klienta odovzdať klientovi všetky od klienta 

obdržané i inak získané písomnosti a oznámiť mu všetky relevantné informácie pre 

vec, v ktorej boli poskytnuté právne služby. Miesto odovzdania písomností a 

poskytnutia týchto informácií je sídlo advokáta. 

 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti klienta 

 

1. Klient je povinný najmä: 

a) oznámiť advokátovi pravdivo všetky informácie a poskytnúť mu všetky 

relevantné písomné podklady a dokumentáciu, ako aj priebežne poskytovať 

advokátovi všetky potrebné informácie nevyhnutné k vykonávaniu Dohodnutej 

činnosti. V prípade porušenia tejto povinnosti klient berie na vedomie, že advokát je 

o.i. oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy kvôli narušeniu dôvery, 

b) uhradiť advokátovi odmenu za právne služby a náklady advokáta. V prípade 

omeškania s platením odmeny alebo nákladov advokáta sa klient zaväzuje uhradiť 

advokátovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý 

deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 



 

2. Klient je oprávnený najmä: 

a) kedykoľvek žiadať od advokáta oznámenie všetkých príslušných informácií a 

poskytnutie relevantných písomností vo veci, v ktorej sú poskytované právne 

služby podľa tejto zmluvy, 

b) žiadať od advokáta vyúčtovanie odmeny a nákladov advokáta za doposiaľ 

poskytnuté právne služby. 

 

 

 

V. 

Platnosť a účinnosť 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

2. Zmluvu môže klient a/alebo advokát kedykoľvek vypovedať, a to aj bez udania 

dôvodu. V prípade výpovede zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa zmluvný vzťah 

založený zmluvou skončí uplynutím jednomesačnej výpovednej doby, ktorá začína 

plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená druhej zmluvnej strane. 

 

3. Skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou je možné aj vzájomnou 

dohodou zmluvných strán. 

 

 

VI. 

Plnomocenstvo 

 

1. Existenciu právneho vzťahu založeného touto zmluvou preukazujú zmluvné 

strany voči tretím osobám plnomocenstvom, ktoré klient udelil alebo udelí 

advokátovi k poskytovaniu právnych služieb. 

 

2. V prípade potreby je klient povinný udeliť advokátovi písomné plnomocenstvo 

na konanie vo veciach súvisiacich s výkonom Dohodnutej činnosti. 

 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona o advokácii a obchodného zákonníka. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa zmluvy sa 

považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo 

odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom 

poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, 

považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal 

jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej 

zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri. 

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek 

forme, urobia všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené 

alebo ohrozené práva druhej zmluvnej strany. 

 

4. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo 

účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť 



a/alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných 

ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne 

možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy 

zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

 

5. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode zmluvných strán, 

a to v písomnej forme. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná 

strana obdrží po jednom z nich. 

 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle klienta. 

 

8. Táto zmluva bola zverejnená dňa 21.3.2017 

 

V Trnave dňa 15.3.2017 

 

 

 

 

 

.......................................... 

Ing. Martin Turčan 

riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava 

klient 

 ........................................... 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 

advokát 

 


