
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 
uzavretá podľa §  269  Obchodného  zákonníka 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., advokát  
so sídlom Žižkova 39, 040 01 Košice  
IČO :   45007063   DIČ :   1076270448     IČ DPH :    SK1076270448 
Bankové spojenie:  Sberbank Slovensko a.s., číslo účtu :  

/advokát/ 
 
a       

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  
Zuzkin park 10, 040 11 Košice  
IČO : 35570547 
konajúca prostredníctvom   PhDr. Emília Nuberová, poverená riaditeľka   

/klient alebo CPPPaP/ 

 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa advokát zaväzuje pre klienta vykonať právne služby  - vo veci ochrany 
osobnosti,  ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch a vo veci 
ochrany osobných údajov. Právne služby zahŕňajú aj rokovania s protistranou na základe 
výslovnej požiadavky klienta.   

2. Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene 
klienta na základe osobitnej plnej moci, klient je povinný na požiadanie vystaviť 
advokátovi osobitné splnomocnenie.  

 
III. 

Odmena 

1. Zmluvné strany si dojednali tarifnú odmenu podľa úkonov právnych služieb v zmysle  
vyhlášky 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 
služieb.   

2. Odmena je splatná vždy mesačne podľa reálne uskutočnených úkonov so splatnosťou na 
základe faktúry do 30 dní.  

 
IV. 

Ďalšie ustanovenia 

1. Advokát je povinný vykonávať právnu činnosť podľa pokynov klienta, pri jej 
uskutočňovaní postupovať s odbornou starostlivosťou a využívať vlastné odborné 
znalosti a iniciatívu. Advokát dbá na to, aby jeho odborná právna pomoc bola účelná 
a hospodárna. 

2. Táto zmluva sa považuje za dôvernú, jej obsah nesmie žiadna zo zmluvných strán 
zverejniť akejkoľvek tretej osobe, pokiaľ jej na to druhá zmluvná strana nedá výslovný 



súhlas. Každá zmluvná strana bude uchovávať všetky dôverné informácie a dokumenty 
druhej zmluvnej strany v tajnosti a bude ich chrániť pred neoprávneným prístupom. 
Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť pretrváva aj po skončení platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy. 

3. Ustanovenie bodu 2 čl. IV sa neuplatňuje ak ide o povinné zverejňovanie zmlúv na 
základe osobitného právneho predpisu.  

4. Obe zmluvné strany zodpovedajú za škodu v rozsahu platných právnych predpisov SR. 
Advokát má uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú 
klientovi z titulu právnej pomoci v intenciách zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii 
v platnom znení.  

5. Túto zmluvu môže vypovedať klient bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou. V 
prípade takéhoto ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto dohodou je klient 
povinný k úhrade odmeny advokáta určenej základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa 
počtu vykonaných úkonov právnej služby v intenciách vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. 
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších 
predpisov.  

6. Advokát môže zmluvný vzťah založený touto dohodou ukončiť výpoveďou bez 
uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou len vtedy, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi 
ním a klientom alebo došlo ku kolízii záujmov podľa § 20 zákona č. 586/2003 Z. z. o 
advokácii v znení neskorších predpisov. Advokát je povinný aj po ukončení tejto zmluvy 
uskutočniť všetky tie úkony, ktoré neznesú odklad, v opačnom prípade zodpovedá za 
vzniknutú škodu.   
 

V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana obdrží jeden.  
2. Na túto zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia mandátnej zmluvy podľa 

Obchodného zákonníka.  
 
 
 
 Košice 27.5.2016    Košice 27.5.2016 
 
 
 
 
 
 
  advokát         klient    
 
 
 
 


