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Zmluva o poskytovaní právnych služieb pre SAŽP 

č.  SAŽP SEP/2016/27 

uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 

MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb 
 

 

Zmluvné strany: 
 

1. Verejný obstarávateľ (klient):    

Názov:  Slovenská agentúra životného prostredia  

Sídlo:  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

Zastúpený:      Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ  

IČO:   00626031 

DIČ.:  2021125821 

IČ DPH:  SK2021125821 

Bankové spojenie:    

IBAN:                

                                                 

Kontaktné osoby:  Ing. Ingrid Šuhajdová, ingrid.suhajdova@sazp.sk, 048/4374 182                                                                         

 

 

(ďalej len „SAŽP“ alebo „klient“) 

 

 

2. Poskytovateľ:    

Obchodné meno:                  Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o.              

Sídlo:             Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina 

Zastúpený:                       JUDr. Mária Mestická, konateľ 

IČO:                                    36421910 

DIČ:                                      SK2021869938                                      

Bankové spojenie:                 

IBAN:              

Registrácia             :           Obchodný register, Okresný súd v Žiline, Odd.: Sro,                                         

                                              vložka č. 20224/L 

Kontaktná osoba:           JUDr. Mária Mestická, konateľ 

(meno, č. tel., e-mail)           0905322576, mesticka@advokat-mms.sk 
 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 
Preambula 

 

Táto zmluva o dielo je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, na základe 

ktorého poskytovateľ ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom 

objednávateľom ako verejným obstarávateľom na predloženie ponuky na predmet zákazky: 

„Právne  služby pre SAŽP“. 
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Článok I. 

 

1. Predmetom poskytnutia právnych služieb sú najmä nasledovné činnosti: 

 
- právne analýzy na posúdenie jestvujúcich obchodných zmlúv klienta, 

- právne analýzy na posúdenie záväzkových a pohľadávkových vzťahov klienta, 

- právne analýzy na posúdenie súladu zásadných rozhodnutí vedenia verejného 

obstarávania s platnou legislatívou,  

- právne analýzy vybratých zmlúv, ktoré klient hodlá uzavrieť, 

- vypracovanie vzorových zmlúv podľa požiadaviek klienta, 

- právne poradenstvo vo vyššie nešpecifikovaných oblastiach, ktoré vznikne klientovi 
(pracovné, obchodné, občianske, trestné právo), 

- zastupovanie klienta v súdnych sporoch, v ktorých je klient účastníkom, 

- zastupovanie klienta pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v ktorých je klient 

účastníkom, 

- právne poradenstvo pri vykonávaní kompletného právneho auditu (due dilligence) za 

účelom zistenia súčasného stavu právnej agendy klienta, najmä uzatvorených zmlúv 

a možných rizík z nich vyplývajúcich, vrátane všetkých s tým súvisiacich právnych 
úkonov.  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje  poskytovať klientovi právnu pomoc v zmysle uvedenej 

špecifikácie,  predovšetkým  právnymi radami, zastupovaním  v konaniach  pred súdmi a 

inými štátnymi orgánmi, zastupovaním  pri konaniach  so zmluvnými partnermi, klientmi, 

spisovaním zmlúv, dohôd, právnymi rozbormi, podávaním návrhov, žalôb a iným 

právnym poradenstvom pri vykonávaní kompletného právneho auditu.  

 

 

Článok II. 

 

1. Poskytovateľ je povinný zastupovať  klienta   s odbornou starostlivosťou za podmienok 

stanovených v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

 

2. Poskytovateľ je povinný  zachovávať  mlčanlivosť  o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedel  pri poskytovaní právnej pomoci. 

 

3. Poskytovateľ je oprávnený nechať sa zastupovať v jednotlivých veciach iným advokátom, 

poprípade advokátskym koncipientom. Je však povinný o tom dopredu  informovať 

klienta. 

 

 

 

Článok III. 

 

1. Klient je povinný  prostredníctvom svojich zamestnancov resp. osôb, ktoré sú oprávnené 

v jeho mene konať, poskytovať poskytovateľovi včasné, pravdivé a úplné informácie k 

poskytovaniu  právnej pomoci a dať mu včas k dispozícií dôkazný materiál vzťahujúci sa 

na jednotlivé  záležitosti. 
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2. Klient si určí osoby, ktoré budú komunikovať s poskytovateľom a zadávať mu požiadavky 

na výkon práce podľa predmetu zmluvy.  

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre klienta viesť evidenciu o výkone právnej služby, 

a to: 

 

 čo bolo predmetom poskytnutia jednotlivého výkonu 

 kto o výkon požiadal a kedy 

 kedy bol výkon zahájený a kde 

 výkon ostatných činností súvisiacich s poskytnutím výkonu 

 oprávnené náklady súvisiace s poskytnutím výkonu 

 počet hodín/mes. 

 

 

Článok IV. 

 

1. Za poskytovanie právnych služieb uvedených v čl. I tejto zmluvy si zmluvné strany 

dohodli hodinovú odmenu s DPH vo výške 50,40 EUR (slovom päťdesiat EUR, štyridsať 

centov) v zmysle § 3 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ( ďalej len 

„vyhláška“).  

2. Právne služby sa vždy poskytujú iba v rozsahu podľa požiadaviek klienta. Predpokladaný 

rozsah hodín potrebných na poskytovanie právnych služieb je 15 hod./mesačne. 

 

3. V prípade zastupovania v súdnych sporoch, v ktorých by zmluvná  odmena bola menšia 

ako tarifná odmena v tých istých veciach (§ 10 ods. 1 vyhlášky), bude odmena  upravená 

podľa tarifnej odmeny. 

 

4. Vyúčtovanie dohodnutej odmeny klientovi vrátane DPH vykoná poskytovateľ ku 

poslednému dňu mesiaca, v ktorom sa právne služby poskytujú, najneskôr do 10 dní od 

ukončenia kalendárneho mesiaca so splatnosťou faktúry 30 dní od jej doručenia klientovi. 

 

5. Popri odmene podľa predchádzajúcich bodov má poskytovateľ nárok na prísudky na 

trovách právneho zastúpenia a voči klientovi nárok na náhradu účelne vynaložených  

nákladov. Poskytovateľ je v prípade zastupovania v súdnych sporoch vždy oprávnený 

požadovať paušálnu náhradu v zmysle § 16 ods. 3 vyhlášky za 1 úkon právnej služby. 

Táto paušálna náhrada obsahuje v sebe náhradu za poštové služby na území SR a náhradu 

za miestne telekomunikačné služby. Ostatné náklady vynaložené účelne pri poskytovaní 

právnych služieb je poskytovateľ oprávnený požadovať od klienta osobitne, pričom si 

zmluvné strany dohodli maximálnu náhradu cestovného vo výške 30 EUR/1 deň 

v prípade, ak bude poskytovateľ poskytovať právne služby mimo sídla poskytovateľa.  

 

6. Poskytovateľ nie je nikdy povinný uhrádzať za klienta súdne poplatky. Súdne poplatky 

znáša klient sám.  Poskytovateľ bezodkladne oboznámi klienta o tom, že mu súd doručil 

výzvu na zaplatenie súdneho poplatku.    

 

7. Celková suma odmeny za poskytnutie právnych služieb podľa tejto zmluvy nesmie  

      presiahnuť finančný limit, ktorý sa viaže na zákazky podľa § 117 zákona o verejnom  

      obstarávaní. 
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Článok V. 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom 

vlády SR.  

 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na obdobie 2 rokov od účinnosti zmluvy alebo do 

vyčerpania finančného limitu, ktorý sa viaže na zákazky podľa § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní a možno ju skončiť písomnou dohodou alebo výpoveďou.  

 

3. Poskytovateľ a klient sú oprávnení vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu 

s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. 

 

4. Poskytovateľ je povinný v prípade skončenia paušálneho zastupovania vykonať 

nevyhnutné úkony, aby klient neutrpel žiadnu ujmu a eventuálne na žiadosť klienta 

odovzdať rozpracovanú právnu agendu protokolárne klientom určenej osobe. 

 

5. Obe zmluvné strany  prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú  slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok  a na dôkaz toho ju 

podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za SAŽP:                                                    Za poskytovateľa: 

 

V Banskej Bystrici, dňa ........................... V ..................................dňa ...................... 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––               –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Slovenská agentúra životného prostredia     Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o. 

Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ                    JUDr. Mária Mestická, konateľ 

             

 

                                          


