
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
uzavretá podľa ustanovení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov 

a podľa § 566 až 576 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len zmluva") 

medzi 

Klientom: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31 118 259 
DIČ:2021376368 
IČ DPH: SK2021376368 
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000065420/8180 

(ďalej len ,Jdienŕ) 

a 

Advokátom: 

JUDr. Ján HAVLÁT, advokát 
Rudnayovo námestie č. 1, 811 01 BRATISLAVA 
IČO: 530515133 
DIČ:1020158590 
IČ DPH: SK1020158590 
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a. s. 
Číslo účtu: 4000761502/3100 
Registrácia: zoznam advokátov S AK pod č. 0015 

(ďalej len ,^4dvokáŕ) 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1.1 Advokát sa zaväzuje v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy poskytnúť Klientovi 
nasledovné právne služby: právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch. 
Výstupom poskytnutých služieb bude písomné právne stanovisko v súlade s ponukou. 

Článok II. 
Práva a povinnosti strán 

2.1 Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne údajov a skutočnosti, o ktorých 
sa dozvie v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Advokát je ďalej ako 
sprostredkovateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré 
spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť 
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mlčanlivosti nemá, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh 
orgánov činných v trestnom konaní. 

2.2 Advokát poskytne Klientovi právne služby v dojednanom rozsahu bez zbytočného 
odkladu, v závislosti od množstva agendy predloženej na posúdenie. Predpokladaná 
lehota dodania právnych služieb je najneskôr do 15.06.2015. 

2.3 Advokát je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri 
poskytovaní právnych služieb, na poistnú sumu 2.323.574,32 €. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že povinnosť Advokáta k náhrade škody spôsobenej výkonom 
povolania je v každom prípade obmedzená vyššie uvedenou výškou poistného krytia. 

2.4 Advokát sa zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby v súlade so zákonom č. 
586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s predpismi 
Slovenskej advokátskej komory, pričom je najmä povinný chrániť a presadzovať 
záujmy Klienta, dôsledne využívať všetky vhodné právne prostriedky a uplatňovať 
v záujme Klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné. 
Advokát zodpovedá za právnu správnosť výstupov poskytnutých právnych služieb. Za 
ostatný vecný obsah svojich výkonov zodpovedá v rozsahu podkladov poskytnutých 
Klientom. 

2.5 Klient sa zaväzuje uhradiť Advokátovi dojednanú odmenu a náhradu hotových 
výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych 
služieb. 

2.6 Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä riadne, 
pravdivo, včas a úplne informovať Advokáta o všetkých okolnostiach 
a skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb v zmysle 
tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti môže Advokát od tejto Zmluvy 
odstúpiť. Ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom 
znení, upravujúce dôvody pre odstúpenie od zmluvy o poskytovaní právnych služieb 
zo strany Advokáta, nie sú týmto dotknuté. 

Článok III 
Odmena a náhrada nákladov 

3.1 Klient a Advokát sa dohodli, že za právne služby poskytované v zmysle tejto Zmluvy 
bude Advokát oprávnený účtovať nasledovnú paušálnu odmenu (§ 5 Vyhlášky č. 
655/2004 Z.z.): vo výške 1.000,00 EUR bez DPH (1.200,00 EUR s DPH). 

3.2 Klient a Advokát sa dohodli, že vyššie uvedená paušálna odmena bude splatná 
v celosti na základe faktúry vystavenej po odovzdaní písomného stanoviska, ktorá 
bude mať náležitosti daňového dokladu, splatnej do 14 dní od doručenia Klientovi. 

3.3 V prípade omeškania Klienta s úhradou prvej časti zmluvnej odmeny v zmysle bodu 
3.2 tejto Zmluvy má Advokát právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% zo 
zmluvnej ceny bez DPH určenej podľa článku 3.1 za každý deň omeškania, najviac 
však v súhrne vo výške 500,-EUR. V prípade omeškania Advokáta s odovzdanim 
písomnej správy o výsledku auditu má Klient právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0 ,1% zo zmluvnej ceny bez DPH určenej podľa článku 3.1 za každý deň 
omeškania, najviac však v súhrne vo výške 500,-EUR. 
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Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni 
zverejnenia na webovom sídle klienta podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

4.2 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán, pričom akákoľvek zmena a doplnky musia byť vykonané vo forme 
samostatného písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve schváleného 
a podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

4.3 Advokát podpisom tejto Zmluvy udeľuje Klientovi súhlas na zverejnenie obsahu 
Zmluvy podľa osobitných predpisov, nakoľko plnenie podľa tejto Zmluvy je plnením 
za verejné financie a obsah Zmluvy nepodlieha ochrane z dôvodu ochrany 
obchodného tajomstva. Tento súhlas udeľuje na dobu 10 rokov. 

4.4 Ak táto Zmluva neustanovuje inak, spravujú sa právne vzťahy podľa tejto Zmluvy 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov. 

4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred podpisom riadne prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, nie v tiesni a na 
znak súhlasu ju podpisujú. 

4.6 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z nich Klient 
dostane jedno vyhotovenia a Advokát jedno vyhotovenie. 

V Bratislave, dňa 

Advokát: / 

V Trenčíne, dňa 

Klient: 

n r^vlát, advokát doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
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