
 

 Rámcová zmluva o poskytovaní právneho zastupovania  a právneho 

poradenstva  
 

 

ADVOKÁT:  

 

Advokátska kancelária 
Mgr. 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") 
 

a 

 
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")alebo (spolu ďalej „zmluvné strany“)  
 

uzatvárajú 
 

 podľa §269 ods.2 a nasled. a § 566 a nasled. Obchodného zákonníka a v zmysle zákona č. 586/2003 Z. 

z. o advokácií v platnom znení Zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „zmluva“) :  

 

Preambula  

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s ustanovením § 2  písm. n) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Advokátka vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na poskytovanie právnych služieb v 
zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Advokátka na preukázanie, že je osobou zapísanou do zoznamu advokátov, ktorý vedie 

Slovenská advokátska komora predložila Osvedčenie vydané jej Slovenskou advokátskou 

komorou.  

 

 

 

 

Článok I  



Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb advokátkou pre klienta 

v tomto rozsahu:  

a) poskytovanie poradenskej činnosti právneho charakteru pre potreby klienta ak existuje 

zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa 

stane predmetom konania podľa písm. b) 

b)  právne zastupovanie klienta voči tretím osobám na základe osobitného splnomocnenia, 

a to v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní alebo v inom 

obdobnom konaní a právne poradenstvo pri príprave týchto konaní. 

2. Touto zmluvou sa v rozsahu a spôsobom v nej uvedeným zaväzuje advokátska kancelária 

poskytovať pre klienta právne služby v súlade s požiadavkami klienta a podľa podmienok 

uvedených v tejto zmluve. Advokátska kancelária sa zaväzuje poskytovať klientovi právne 

služby aj prostredníctvom telefónu. Klient týmto súhlasí s používaním osobného motorového 

vozidla pre účely plnenia predmetu tejto zmluvy.  

 

 

Článok II  

Odmena 

 

1. Za služby uvedené v článku I bode 1) písm. a) tejto zmluvy zaplatí klient advokátke hodinovú 

odmenu vo výške 50,- €/ bez DPH, a to za každú začatú hodinu poskytovania právnych služieb.  

2.  Odmena advokátky je splatná na základe faktúry, ktorú vystaví vždy najneskôr do 15 dní po 

skončení príslušného kalendárneho mesiaca. V tejto odmene nie sú zahrnuté prípadné hotové 

výdavky účelne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy 

(napr. kolky, správne poplatky a pod.), ktoré advokátka vyúčtuje faktúrou vystavenou po 

skončení príslušného kalendárneho mesiaca.  

3. Právne služby uvedené v článku I bode 1) písm. b) tejto zmluvy budú odmeňované podľa 

osobitnej dohody (zmluvná odmena) a na základe osobitného splnomocnenia. Ak nebude 

dohodnutá zmluvná odmena zaplatí klient advokátke tarifnú odmenu vypočítanú podľa platnej 

vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb v znení neskorších predpisov. V prípade zastupovania klienta podľa čl. I bod 1) 

písm. b) tejto zmluvy budú prípadné vyjadrenia, konzultácie a pod. k týmto konaniam, ktoré 

advokátka uskutoční pre klienta, advokátkou účtované podľa bodu 1) tohto článku, a to výlučne 

v prípade, že tieto úkony advokátka nevyúčtuje podľa platnej vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. 

z..  

4.  K odmene advokátky bude pripočítaná DPH vo výške stanovenej podľa platnej právnej úpravy.  

5. Advokátka vo forme prílohy k faktúre spracuje počet hodín a súpis poskytnutých právnych 

služieb za mesiac, za ktorý bude faktúra vystavená. Faktúra vystavená advokátkou musí spĺňať 

náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov.  

6.  Klient sa týmto zároveň zaväzuje zaplatiť na účet advokátky aj náhradu prípadných hotových 

výdavkov, t.j. kolkové známky, poštovné, notárske poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, 

znalečné, poplatky za tlmočnícke a prekladateľské práce a iné poplatky stanovené zákonom, ako 

aj cestovné náhrady, a to na základe predložených dokladov.  

7. Klient sa týmto zároveň zaväzuje zaplatiť na účet advokátky aj   náhradu za stratu času, na ktorú 

advokátke vzniká nárok v prípade, ak právne služby sú vykonávané v mieste, ktoré nie je sídlom 

advokátky.  

8.  Do zmluvne dohodnutej ceny predmetu plnenia podľa zmluvy bude prípustné premietnuť 

zmenu sadzby DPH.  

9. Klient neposkytne advokátskej kancelárii žiadny preddavok, neposkytuje zálohovú platbu.  



10. Odmena za poskytovanie právnej služby bude zaplatená advokátskej kancelárii bezhotovostným 

spôsobom na účet advokátskej kancelárie uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry 

vystavenej advokátskou kanceláriou podľa tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 15 

kalendárnych dní od preukázateľného doručenia faktúry do sídla klienta.  

 

Článok III  

Práva a povinnosti 

 

1.  Advokátka je povinná:  

a) pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho 

pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, nie je nimi viazaná.  

b)pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne 

prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia 
pokladá za prospešné.  

2. Advokátka sa zaväzuje:  

a) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v 

súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy. Pozbaviť advokátku 

povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po zániku klienta iba jeho právny 

nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokátky 

povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych 

nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu. Advokátka nemá povinnosť 

zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov 

právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa 

osobitných predpisov. Advokátka nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní 

pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ňou a klientom 

alebo jeho právnym nástupcom. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas 

pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokátky zo zoznamu 

advokátov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na  

i) zamestnancov advokátky,  

ii) iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,  

iii) členov orgánov komory a jej zamestnancov (§ 66 ods. 4 zákona o advokácii).  

b) poskytovať právne služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

pri ich výkone chrániť oprávnené záujmy a práva klienta.  

 

3. Advokátka sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom. Pri jednotlivých  

úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo aj iný zamestnanec advokáta.  

4. Klient sa zaväzuje:  

a)   informovať advokátku bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach 

súvisiacich s predmetom tejto zmluvy,  

b) poskytnúť riadne a včas všetky podklady a informácie potrebné na úspešné vykonanie 

dohodnutého predmetu plnenia podľa zmluvy a poskytne ústne a iné vysvetlenie na 

objasnenie veci. Klient uhradí všetky súdne poplatky, prípadne poplatky na znalecké 

alebo iné dokazovanie súvisiace s vedením súdneho sporu,  

c) umožniť advokátskej kancelárii potrebný kontakt s tými osobami určenými klientom, 

ktoré budú nápomocné ako konzultanti pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto 

zmluvy,  

d) poskytnúť všestrannú súčinnosť potrebnú k realizácii predmetu tejto zmluvy,  

e) riadne a včas udeliť písomné splnomocnenie potrebné pri plnení ním stanovených 

úloh.  



5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré si klient a  

advokátska kancelária poskytli pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy, ako aj pred a po podpise 

tejto zmluvy.  

       6.   Obmedzenia týkajúce sa ochrany informácií podľa tohto článku zmluvy sa nevzťahujú na 

             informácie, ktoré sú verejne prístupné, ktoré boli zverejnené tretími osobami, ich poskytnutie je 

             povinné na základe platných právnych predpisov, rozhodnutia súdu alebo na základe 

             požiadavky orgánov verejnej moci.  

 

Článok IV  

Doba, miesto a spôsob poskytovania právnych služieb  

 

1. Advokátska kancelária bude poskytovať právne služby klientovi na mieste, čase a spôsobom 

podľa požiadaviek klienta. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.  

2. Pri vykonávaní predmetu zmluvy je advokátska kancelária viazaná pokynmi klienta, ktoré 

vyplývajú z tejto zmluvy. Osobou oprávnenou na udeľovanie pokynov klienta je riaditeľ alebo 

ním určená osoba.  

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu v trojmesačnej 

výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 

písomného vyhotovenia výpovede druhej zmluvnej strane, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak.  

 

Článok V  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.   

2. Túto zmluvu uzatvárajú jej účastníci slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, teda tak, aby v 

budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej obsahom vyjadriť, zmluvu si 
prečítali, s jej obsahom súhlasia na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží advokátka a 1 klient.  

 

Žilina dňa 18.04.2016 

 

 

 

 

 

 

________________________     _________________________  

        JUDr. Eva Žáková                     MUDr. Ivan Mačuga 

             Advokátka          riaditeľ  

 


