
Rámcová zmluva o poskytovaní právnej pomoci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

 
 

 
 
 
KLIENT:  

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Ul. Vojtecha Spanyola 43 
012 07 Žilina  
zastúpená: MUDr. Ivan Mačuga – riaditeľ 
IČO: 17335825 
DIČ: 2020699923 
IČ DPH: SK 2020699923 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Č. účtu: SK32 8180 0000 0070 0028 0470 
SWIFT: SPSRSKBA 
 
(ďalej len "klient") 
a 
 
ADVOKÁT:  
 
Advokátska kancelária 
JUDr. Eva Žáková - advokát 
Okružná 63 
058 01 Poprad  
IČO: 42 039 746 
DIČ:  1049780248                                                                     
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Kežmarok         
číslo účtu: 2629158066/1100                      
zapísaná do zoznamu advokátov SAK č. 5573 
 
(ďalej len "právny zástupca alebo advokát") 
 
 

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona  
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná 
o podlimitnú zákazku. 

 
 

I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
 

1. Právny zástupca sa podľa tejto zmluvy zaväzuje vykonávať pre klienta služby právnej pomoci 
na profesionálnej (odbornej) úrovni vrátane procesného zastupovania klienta pred súdmi na 
základe osobitne udeleného splnomocnenia pre občianske súdne konanie vo veciach, ktorých 
účastníkom je klient a v rozsahu podľa jeho priebežnej potreby. Procesné zastúpenie sa 
vzťahuje na súdne konania v oblasti práva obchodného, správneho, pracovného, trestného a 
práva zdravotníckeho podľa osobitných hmotnoprávnych predpisov vzťahujúcich sa k činnosti 
klienta alebo v súvislosti s jeho postavením.  Právny zástupca sa zaväzuje poskytnúť 



súčinnosť klientovi v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy, najmä Úradom pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

2. Pod službami právnej pomoci rozumejú účastníci zmluvy, najmä právne poradenstvo pri 
správe majetku štátu, pracovnoprávne poradenstvo, poskytovanie podrobných usmernení 
a stanovísk pracovníkom Klienta alebo Klientovi v prípadoch, keď si určitú záležitosť bude 
zariaďovať Klient sám, vyhotovovanie odborných právnych stanovísk, rozborov a vyjadrení k 
špecifickej problematike hmotného a procesného práva verejného a súkromného, vyhotovenie 
písomných podkladov k riešeniu zložitých zmluvných vzťahov v príslušnej oblasti verejného a 
súkromného práva, spolupráca (súčinnosť) v rámci vyhotovovania vnútorných organizačných 
predpisov klienta, príprava písomných podkladov k riadiacej, rozhodovacej, organizačnej 
činnosti klienta, posudzovanie a vyjadrovanie sa k právnym aspektom zmluvných vzťahov 
(všetkých typov), do ktorých vstupuje klient v rámci svojho právneho postavenia, vrátane 
navrhnutia možných postupov pri riešení sporových situácii, ktoré nastali, alebo by v 
budúcnosti mohli nastať, v právnych vzťahoch založených predmetnými zmluvami.  

3.  Pod službami právnej pomoci sa okrem bodu 2 tohto článku rozumie aj účasť právneho 
zástupcu na rokovaniach klienta vo vyššie vymedzených oblastiach na základe požiadaviek 
klienta.  

4. Právne služby podľa bodu 1, 2, 3 tohto článku  bude právny zástupca poskytovať klientovi 
počas trvania právneho vzťahu medzi klientom a právnym zástupcom založeného touto 
Zmluvou ad hoc podľa požiadaviek klienta a na základe ústnej, telefonickej, emailovej alebo 
písomnej objednávky klienta.  

 
II. 

Čas, miesto a spôsob poskytovania služby 
 

1. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať právneho zástupcu o právnu službu.  
2. Termín poskytnutia právnej služby  určia zmluvné strany v závislosti od zložitosti danej 

právnej problematiky a od doby, do ktorej má klient požadovaný právny úkon vykonať.  
3. Právny zástupca poskytne požadovanú právnu službu v závislosti od jej druhu po dohode 

s klientom v sídle klienta alebo na inom mieste určenom klientom alebo vo vlastnej 
advokátskej kancelárii.  

4. Ak právny zástupca poskytne požadovanú právnu službu v sídle klienta sa klient zaväzuje 
poskytnúť právnemu zástupcovi adekvátne kancelárske priestory v sídle klienta s potrebným 
vybavením. 

 
 

III. 
Doba platnosti zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania finančného objemu predpokladanej 

hodnoty zákazky, tj. do výšky 39 999 eur,  najviac však na dobu 12 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

2. Okrem zániku zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, zmluvu možno vypovedať jednostranne 
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota v prípade výpovede 
zmluvy zo strany klienta sú tri kalendárne mesiace. Výpovedná lehota v prípade výpovede 
zmluvy  zo strany právneho zástupcu je jeden kalendárny mesiac. Výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede ktorejkoľvek zmluvnej 
strany. Tým nie je dotknuté právo účastníkov ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek formou 
písomnej dohody účastníkov. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinky zmluvy nastávajú 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.  
 
 
 
 



 
 

IV. 
Odmena za služby 

 
1. Za poskytovanie služby právnej pomoci patrí právnemu zástupcovi odmena dohodnutá v 

súlade s ust. § 2 vyhlášky MS SR. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb vo výške hodinovej sadzby 50 eur bez DPH (slovom:  
päťdesiať eur) za každú začatú hodinu poskytovania právnej služby.  

2. Okrem  odmeny poskytovanej klientom podľa podmienok tejto zmluvy má právny zástupca 
právo v prípade procesného zastúpenia klienta pred súdmi SR na priznanie náhrady trov 
právneho zastúpenia podľa ust. § 142 OSP na základe úspešnosti klienta v prejednávanej 
sporovej veci. Toto súdom priznané právo prislúcha advokátovi proti účastníkovi konania, 
ktorý bol v spore neúspešný a žiadnym spôsobom nezaväzuje klienta. Na zastupovanie v 
občianskom súdnom konaní udelí klient právnemu zástupcovi splnomocnenie k zastupovaniu 
v určitej sporovej veci pred súdmi SR. 

3. Do odmeny nie sú zahrnuté výdavky právneho zástupcu v prípade plnenia úloh pre klienta 
mimo miesta sídla právneho zástupcu ( napr. cestovné, ubytovanie),  ako aj iné osobitné 
výdavky na rôzne poplatky (napr. správne, znalecké, notárske), ktoré zaťažujú klienta ako 
účastníka príslušného konania podľa osobitných právnych predpisov. Klient sa zaväzuje 
uhrádzať právnemu zástupcovi po odsúhlasení Klientom uvedené výdavky na základe  
vystavenej faktúry v plnej výške.  

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak je právny zástupca oprávnený fakturovať si dohodnutú 
odmenu mesačne pozadu, vždy po skončení kalendárneho mesiaca v ktorom právny zástupca 
právne služby poskytoval, a to na základe faktúry s lehotou splatnosti 7 dní odo dňa jej 
doručenia klientovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti alebo 
zmluvnými stranami predpísané náležitosti, je klient oprávnený vrátiť ju späť na 
prepracovanie alebo doplnenie, pričom nová lehota splatnosti faktúry  začne plynúť až 
doručením opravenej alebo doplnenej faktúry.  

5. Právny zástupca je povinný ako súčasť faktúry poskytnúť klientovi vždy rozpis hodín 
poskytovania právnych služieb v danom mesiaci.  
 

V. 
Osobitné povinnosti právneho zástupcu 

 
1. Právny zástupca je povinný chrániť práva a právom chránené záujmy klienta, konať pritom 

čestne, svedomite a uplatňovať dôsledne všetky zákonné prostriedky na ochranu záujmov 
klienta, ktoré podľa svojho presvedčenia, odborných vedomostí a praktických skúseností v 
súlade s pokynmi klienta pokladá za užitočné. 

2. Právny zástupca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 
činnosti klienta alebo osôb konajúcich v mene klienta, o ktorých získa vedomosť pri výkone 
svojho povolania pre klienta, a ktoré by mohli viesť ku kolízii záujmov klienta s treťou 
osobou. Táto povinnosť zaväzuje advokáta v postavení právneho zástupcu klienta aj v dobe po 
zániku tejto zmluvy. 

3. Právny zástupca je povinný konať osobne, resp. prostredníctvom svojich zamestnancov. V 
prípade vzniku prekážky, ktorá by bránila právnemu zástupcovi riadne a včas splniť úlohy, 
ktorými bol klientom poverený, je povinný klienta bezodkladne upozorniť na túto prekážku, 
aby klient v dôsledku okolností na strane právneho zástupcu neutrpel ujmu na svojich právach 
alebo právom chránených záujmoch. Pri zastupovaní klienta v občianskom súdnom konaní 
pred príslušnými súdmi, je právny zástupca oprávnený a povinný so súhlasom klienta 
zabezpečiť za seba substitučné zastúpenie, ak sa vytýčeného pojednávania nemôže osobne 
zúčastniť z vážnych osobných dôvodov na jeho strane. 

 
 
 



 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené v jej obsahu sa riadia 

príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým sa vzťahujú. 
2. Klient sa zaväzuje sprístupňovať právnemu zástupcovi priebežne všetky dostupné písomné 

podklady a informácie súvisiace so službami, ktorými priebežne poverí právneho zástupcu, a 
ktoré podľa odborného názoru právneho zástupcu môžu mať vplyv alebo súvisieť s 
kvalifikovanou ochranou práv a záujmov klienta. 

3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia zostávajú v evidencii 
klienta a jedno vyhotovenie obdrží právny zástupca pre svoje evidenčné účely. 

4. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané 
oprávnenými osobami zmluvných strán. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri 
zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 

 
 

V Žiline, dňa 23.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                               ………………………….. 
MUDr. Ivan Mačuga              JUDr. Eva Žáková 
     riaditeľ FNsP          advokát  
 

 


