
A D V O K Á T S K A K A N C E L Á R I A 
JUDr. Martin B A R T K O - JUDr. Silvia B A R T K O V Á 

so sídlom Piaristická 6667, 911 01 Trenčín, IČO: 42 02 16 26 
tel./fax: 032/ 658 65 00 e-mail: bartko,martin@stonline.sk 

Z M L U V A 
o poskytnutí právnych služieb 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31 118 259 
zastúpená štatutárnym orgánom doc. Ing. Jozefom 
Habánikom, PhD. 
(ďalej len „klient") 

a 
Advokáti: A D V O K Á T S K A K A N C E L Á R I A 

JUDr. Martin B A R T K O - JUDr. Silvia B A R T K O V Á 
sídlo: Piaristická 6667, 911 01 Trenčín 
IČO: 42 02 16 26 
ktorého menom koná advokát JUDr. Martin Bartko 
(ďalej len „advokát") 

t a k t o : 

I. 
1.1 Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby vo veci o určenie, že 

pracovný pomer je na dobu neurčitú proti Ing. PhDr. Drahomíra Janíkova, nar. 13.01.1961, 
bytom Nová Dubnica, SAD kpt. Nálepku 49/10/37, vedenej Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 
27 Cpr/1/2013. 

1.2 Predmetom poskytnutia právnych služieb bude zastupovanie klienta v uvedenom 
konaní až do jeho právoplatného skončenia. Advokát a klient sa môžu písomne dohodnúť na 
zúžení alebo rozšírení predmetu poskytnutia právnych služieb. 

1.3 Rozsah oprávnení advokáta pri zastupovaní klienta vo veci podľa tejto zmluvy je 
daný písomnou plnou mocou klienta, ktorej jeden rovnopis tvorí prílohu tejto zmluvy. 

II. 
2.1 Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta a využívať všetky 

zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a pokynov klienta 
pokladá za prospešné. Pokiaľ ide o obsah právneho názoru, advokát nie je viazaný pokynom 
klienta. 

2.2 Advokát poskytuje právne služby spravidla osobne, avšak je súčasne oprávnený 
dať jednotlivé úkony právnej služby vykonať iným advokátom alebo advokátskym 
koncipientom. 

2.3 Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvie v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Všetky informácie budú považované 
za dôverné a bez predchádzajúceho súhlasu klienta nebudú sprístupnené tretím osobám, 
okrem osôb uvedených v bode 2.2 tohto článku. 

2.4 Klient je povinný poskytnúť advokátovi včas a riadne všetky podklady a 
informácie, ktoré sú mu dostupné a môžu mať význam pre poskytovanie právnych služieb a 

ktorú uzavreli: 
Klient: 
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zastupovanie klienta podľa tejto zmluvy. Neposkytnutie takýchto podkladov a neoznámenie 
takýchto informácií môže byť dôvodom na odstúpenie advokáta od tejto zmluvy 

2.5 Advokát je povinný včas a riadne informovať klienta o všetkých skutočnostiach 
dôležitých pre jeho zastupovanie podľa tejto zmluvy. 

III. 
3.1 Odmenu za poskytnutie právnych služieb podľa tejto zmluvy bude klient hradiť vo 

forme tarifnej zmluvnej odmeny podľa § 2 ods. 2 písm. d), § 11 ods. 1 písm. a), § 13a, § 16 
ods. 3 a § 18 ods. 3 vyhl.č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

3.2. Tarifná odmena advokáta podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách 
advokátov predstavuje za 1 úkon právnej služby sumu 60,07 € + režijný paušál 7,81 € + 20% 
DPH, spolu 81,46 €. Odmenu za úkony právnych služieb hradí klient priebežne podľa ich 
skutočného vykonania, a to na základe faktúry advokáta v lehote splatnosti 15 dní. V prípade, 
že klientovi bude v súdnom konaní priznaná náhrada trov právneho zastúpenia, táto je v 
rozsahu v akom presahuje klientom zaplatenú odmenu právnych služieb, ďalšom odmenou 
advokáta, ktorá odmena je splatná v lehote troch dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia, 
ktorým sa náhrada trov právneho zastúpenia priznáva. 

3.3 V prípade hotových výdavkov ako sú cestovné a náklady za fotokópie spisu a 
náhrada za stratu času podľa § 15 písm. a) a b) vyhl. č. 655/2004 Z.z., tieto uhradí klient 
advokátovi osobitne na základe ich vyúčtovania (faktúry) advokátom a tieto nie sú zahrnuté v 
odmene za 1 úkon právnych služieb podľa bodu 3.1. 

3.4 V prípade, že sa klient dostane do omeškania s platením dohodnutej odmeny (bod 
3.2) alebo hotových výdavkov (bod 3.3.) o viac ako jeden mesiac, je advokát oprávnený 
jednostranne od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluva sa zrušuje okamihom keď prejav vôle 
advokáta odstúpiť od zmluvy dôjde klientovi. 

3.5 V prípade, že poštová zásielka zaslaná na adresu klienta uvedenú v tejto zmluve sa 
advokátovi vráti ako nedoručená alebo nevyzdvihnutá, pričom klient písomne neoznámi 
advokátovi inú adresu doručovania písomností, platí, že klient sa o obsahu zásielky dozvedel, 
a v prípade podľa bodu 3.4 tejto zmluvy prejav vôle advokáta mu došiel, okamihom uloženia 
zásielky na pošte, s čím klient výslovne súhlasí. 

IV. 
4.1 Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej obsahom 

podpísaná. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
4.2 Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných 

obidvoma zmluvnými strany. 
4.3 Táto zmluva môže zaniknúť okrem v nej uvedených dôvodov a vzájomnej dohody 

jej účastníkov aj z dôvodov uvedených v zákone. 
4.4 Odstúpením advokáta od tejto zmluvy alebo akýmkoľvek iným zánikom tejto 

zmluvy zároveň zaniká aj plnomocenstvo k zastupovaniu klienta, ktoré je prílohou tejto 
zmluvy, pokiaľ sa účastníci písomne nedohodnú inak. 

V Trenčíne dňa 06.12.2013 

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 

/ advokáfska kancelária 
JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartková 


