
ZMLUVA 
o poskytovaní právej pomoci 

uzatvorená podľa § 24 ods.1,2 zákč. 586/2003 Z.z. o advokácii, § 724 a nasl. Obč.zák. a § 10 
(a nasl.) Vyhl.MSSR č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov (v aktuálnom znení) 

m e d z i : 

Klientom: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
IČO: 31 118 259 
so sídlom Študentská 2, 911 01 Trenčín 
zast. štatutárnym orgánom Doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. 

a 

Advokátom: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 
Mgr. Karol Vlasák 
sídlo: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 
ICO: 36 120 928 
Zapísaný v zozname advokátov pod č. 1681 

t a k t o : 

I. 
Predmet zmluvy 

Advokát sa zaväzuje poskytnúť právnu pomoc pri zastupovaní klienta na súde, ako aj 
v prípadnom odvolacom a dovolacom konaní vo veci sporu o neplatnosti výpovede danej 
z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP proti odporcovi Doc. Ing. Dušan 
Turan CSc, ktorá vec je vedená na Okresnom súde v Trenčíne, pod sp.zn. 14Cpr/6/2013. 

Advokátom poskytnutá právna pomoc spočíva najmä v zastupovaní klienta pred súdmi 
Slovenskej republiky na všetkých stupňoch, ako aj pred orgánmi štátnej správy Slovenskej 
republiky, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami. 

Advokát je súčasne na základe tejto zmluvy oprávnený v mene klienta vykonávať 
všetky ďalšie právne úkony súvisiace s vecou a v uvedenej veci s protistranou uzatvárať zmier 
alebo mimosúdnu dohodu. 

II. 
v 

Cas plnenia 
Účastníci zmluvy sa dohodli na trvaní zmluvného vzťahu od podpisu tejto zmluvy až 

do ukončenia sporu právoplatným rozsudkom alebo uzavretím mimosúdnej dohody. 

III. 
Advokátska odmena a náhrady 

1. Klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi základnú tarifnú odmenu v zmysle § 11 ods. 1 
Vyhl. č. 655/2004 Z.z.., ktorá odmena predstavuje 81,46 € vrátane 20 % DPH za každý 
úkon právnej služby podľa § 14 Vyhl. č. 655/2004 Z.z. 



2. Okrem toho sa klient zaväzuje uhradiť aj náhradu hotových výdavkov spojených 
s platením súdnych a iných poplatkov, ako aj účelne vynaložené cestovné náklady 
a telekomunikačné výdavky spojené s vybavovaním sporu, pokiaľ takéto výdavky 
advokátovi vzniknú. 

3. Klient sa zaväzuje uhradiť odmenu za každý uskutočnený právny úkon priebežne 
účtovanú počas realizácie tejto zmluvy do 10 dní od doručenia faktúry. 

IV. 
Spolupôsobenie zmluvných strán 

1. Klient je povinný poskytnúť advokátovi všetky podklady a listinné dôkazy a informácie 
o predmete sporu, ktorými disponuje pri uzavretí tejto zmluvy. Súčasne sa zaväzuje 
priebežne oznamovať advokátovi všetky nové informácie súvisiace s predmetom sporu. 

2. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. 

V. 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvný vzťah je možné predčasne ukončiť na základe písomnej výpovede doručenej 
druhej strane. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po jej doručení. 

2. Po ukončení zmluvného vzťahuje advokát povinný odovzdať klientovi originály všetkých 
rozhodnutí štátnych orgánov, ktoré boli vydané počas realizácie tejto zmluvy 
v predmetnej veci a originály listín, ktoré klient v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy 
advokátovi poskytol. 

VI. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Advokát zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaní právnej pomoci na 
základe tejto zmluvy vo výške 100.000,- € v zmysle poistnej zmluvy č. 1050059443, 
uzavretej v poisťovni Wústenrot poisťovňa a.s. so sídlom v Bratislave. 

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sú upravené zákonom č. 586/2003 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a § 724 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán dostane po 
jednom vyhotovení. Znenie a doplnenie tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne 
dodatkom k zmluve uzavretým v písomnej forme. 

2. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 

V Trenčíne dňa 04.09.2013 

klient advokát 


