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ZMLUVA  O  PRÁVNEJ  POMOCI 
uzatvorená v zmysle ust. z. č. 586/2003 Z. z. o advokácii  

v spojení s ust. vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov  
v spojení s §566 a nasl. Obch. zákonníka v platnom znení 

medzi: 
 
poskytovateľom na jednej strane: 

AK JUDr. Andrea Slezáková s.r.o.        
sídlo: 974 01 Banská Bystrica, Robotnícka 10, Banská Bystrica 
štatutárny zástupca: JUDr. Andrea Slezáková, advokátka – konateľ                             
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
číslo účtu: 262 122 0048/1100 
IČO: 36 860 999 
DIČ: 2022720194   
IČ DPH : SK 2022720194   

( ďalej len  „ poskytovateľ " )  
 
a záujemcom na druhej strane: 
 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica 
 sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica   
 štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Schmidtmayer, generálny riaditeľ      
 bankové spojenie: Štátna pokladnica SR 

číslo účtu: 7000389222/8180, 7000389214/8180 
 IČO: 00 626 031 
 DIČ:  2021125821 
 IČ DPH: SK 2021125821 

( ďalej len  „ záujemca " ) 
 
za nasledovných, zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasených podmienok: 
 

I. 
Úvodné ustanovenia  

1. Táto zmluva o právnej pomoci sa uzatvára v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z.  
o advokácii v spojení s §566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na základe 
výsledkov verejného obstarávania, vyhláseného záujemcom ako verejným obstarávateľom na 
predloženie ponuky zákazky s názvom „Právne služby“.  

 
II.  

Predmet  plnenia 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre záujemcu poskytovať právne služby, právne rady, spisovať 
listiny o právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory a analýzy, poskytovať právne 
zastúpenie vo vzťahu k protistrane, právne zastúpenie pred súdmi, právne poradenstvo pri 
vykonávaní kompletného právneho auditu, na základe požiadaviek záujemcu.   

2. Predmetom poskytnutia právnych služieb sú najmä nasledovné činnosti: 

- právne analýzy na posúdenie jestvujúcich obchodných zmlúv záujemcu 

- právne analýzy na posúdenie záväzkových a pohľadávkových vzťahov záujemcu 

- právne analýzy na posúdenie súladu s platnou legislatívou zásadných rozhodnutí 
vedenia záujemcu, 

- právne analýzy vybratých zmlúv, ktoré záujemca hodlá uzavrieť, 

- vypracovanie vzorových zmlúv podľa požiadaviek záujemcu, 
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- právne poradenstvo vo vyššie nešpecifikovaných oblastiach, ktoré vznikne záujemcovi 
(pracovné, obchodné, občianske právo), 

- zastupovanie záujemcu v súdnych sporoch, v ktorých je záujemca účastníkom, 

- zastupovanie záujemcu pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v ktorých je 
záujemca účastníkom, 

- právne poradenstvo pri vykonávaní kompletného právneho auditu (due dilligence) za 
účelom zistenia súčasného stavu právnej agendy záujemcu, najmä uzatvorených zmlúv 
a možných rizík z nich vyplývajúcich, vrátane všetkých s tým súvisiacich právnych 
úkonov. 

3.  Poskytovateľ sa zaväzuje dbať na to, aby jeho odborná právna pomoc bola účelná 
a hospodárna, chrániť záujmy záujemcu a je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. 

4. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, vystaviť mu 
v prípade potreby splnomocnenie a zaplatiť mu zmluvnú odmenu, dohodnutú v tejto zmluve, 
náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. 
 

III.  
Odmena za poskytnutie právnych služieb 

1. Záujemca sa zaväzuje za poskytnuté práve služby v súlade s vyhláškou Ministerstva 
spravodlivosti SR  č. 655/ 2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb v znení neskorších predpisov uhradiť poskytovateľovi za poskytnuté právne 
služby zmluvnú odmenu v súlade s ust. § 2 a nasl. vyhl. MS SR č. 655/2004 Z. z., v tomto 
členení: 

a) Paušálna odmena za 25 hodín poskytovania právnych služieb mesačne: 
- cena bez DPH:  1.000,- EUR 
- výška DPH (20%):     200,- EUR 
- cena s DPH:   1.200,- EUR 

b) Hodinová odmena nad rámec mesačného paušálu 25 hodín: 
- cena bez DPH:       40,- EUR 
- výška DPH (20%):         8,- EUR 
- cena s DPH:        48,- EUR 

c) Hodinová sadza za okamžité osobné poskytnutie konzultácie písomne, elektronicky 
alebo telefonicky: 

-  cena bez DPH:       30,- EUR 
-  výška DPH (20%):         6,- EUR 
- cena s DPH:        36,- EUR. 

2. Záujemca vyhlasuje, že bol vopred, pred podpisom tejto zmluvy oboznámený s obsahom 
vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v platnom znení a predmetná vyhláška mu bola pred podpisom 
tejto zmluvy odovzdaná. 

3. Záujemca vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že poskytovateľ je platcom DPH 
a k odmene si vyúčtuje aj príslušnú sadzbu DPH. 

4. Záujemca sa zároveň zaväzuje uhradiť poskytovateľovi náhradu hotových výdavkov 
a náhradu za stratu času v súlade s ust. § 15 a nasl. vyhl. MS SR č. 655/2004 Z. z. 
 

IV. 
Platobné podmienky 

1. Záujemca sa zaväzuje odmenu za poskytnuté právne služby zaplatiť poskytovateľovi 
v lehote splatnosti uvedenej na účtovnom doklade / faktúre /, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 
dní odo dňa jeho doručenia a to v hotovosti alebo na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy. Platba bude realizovaná po dodaní predmetu zmluvy. 
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2. Poskytovateľovi vznikne nárok na fakturáciu iba za mesačný paušál a skutočne vykonané 
úkony pre záujemcu odsúhlasené záujemcom, v súlade s ust. čl. III. ods. 1 tejto zmluvy. 

3. Záujemca neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zmluvy a poskytovateľ s tým 
súhlasí. 

4. Poskytovateľ je povinný predložiť záujemcovi originály faktúry v troch vyhotoveniach. 
Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať tieto údaje: 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 

- názov a číslo zmluvy, 

- číslo faktúry, 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- hodnotu DPH v % a v EUR, 

- fakturovanú sumu v EUR, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, 
konštantný a variabilný symbol, 

- rozpis fakturovaných čiastok, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby advokátskej kancelárie. 

5.  V prípade, že faktúra vystavená poskytovateľom nebude obsahovať náležitosti uvedené 
v čl. IV. ods. 4. tejto zmluvy, záujemca je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. 
V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti vyúčtovanej odmeny a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravnej faktúry záujemcovi. 

6.  Poskytovateľ je povinný prijaté plnenia pre záujemcu od protistrany, súdneho exekútora, 
súdu, alebo iné plnenia jemu určené, ukladať na svoj účet, do 5 pracovných dní od ich prijatia 
oznámiť ich prijatie záujemcovi a len podľa jeho pokynov s nimi ďalej nakladať 
s povinnosťou ich riadne vyúčtovať. Poskytovateľ je zároveň povinný zálohy na súdne, 
exekútorské, dražobné a konkurzné poplatky, alebo iné čiastky prijaté od záujemcu použiť 
výlučne na účel, na ktorý boli záujemcom určené. 
 

V. 
Doba trvania 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa jej uzatvorenia do 31.12.2011.   
 

VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní právnych služieb postupovať s odbornou 
starostlivosťou a dbať na jemu známe záujmy záujemcu. 

2. Poskytovateľ nesmie oznámiť údaje získané od záujemcu a pre záujemcu bez jeho súhlasu 
iným osobám, alebo ich využiť pre seba, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami záujemcu. 

3. Poskytovateľ je povinný pre potreby záujemcu uschovať doklady, ktoré nadobudol v 
súvislosti so svojou právnou činnosťou,  a to po dobu ustanovenú uznesením SAK. 

4. Poskytovateľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy záujemcu, konať čestne a 
svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa 
svojho presvedčenia a pokynov záujemcu pokladá za užitočné. Poskytovateľ nie je viazaný 
pokynmi záujemcu, ak ide o obsah právneho názoru a tiež nie je viazaný pokynmi záujemcu, 
ak tieto sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Záujemca je povinný odovzdať poskytovateľovi všetky podklady potrebné na plnenie 
záväzku a poskytovať všetku potrebnú súčinnosť pri obstarávaní informácií potrebných pre 
úspešné poskytovanie právnych služieb a vedenie právneho zastúpenia.   

6. Záujemca sa zaväzuje, že na požiadanie udelí poskytovateľovi osobitné plnomocenstvo na 
zastupovanie v rozsahu stanovenom v článku I. ods. 1. tejto zmluvy. 
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7. Záujemca  je  povinný  včas  a  riadne  platiť dohodnutú peňažnú odmenu vo výške a v 
lehote stanovenej v článku III. a IV. tejto zmluvy. 

8. Poskytovateľ má za svoje právne služby nárok na odmenu dohodnutú v článku III. tejto 
zmluvy. 

9. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo 
závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a záujemcom alebo 
pokyn záujemcu  je v rozpore s predpismi komory. Poskytovateľ / advokát / tak postupuje 
vždy, ak zistí dôvody uvedené v ustanovení § 22 zák. č. 586/2003 Z. z. zákona o advokácii 
v platnom znení. 
10. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak 
záujemca napriek poučeniu poskytovateľom trvá na tom, aby poskytovateľ postupoval podľa 
jeho pokynu. 

11. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa zmluva zrušuje okamihom, 
keď prejav vôle odstúpiť dôjde záujemcovi. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť 
záujemcu uhradiť poskytovateľovi odmenu v súlade s touto zmluvou. Odstúpenie sa považuje 
za doručené dňom osobného prevzatia odstúpenia záujemcom, alebo dňom odmietnutia 
prevzatia odstúpenia záujemcom, alebo dňom uplynutia odbernej lehoty na pošte v prípade, 
ak si záujemca zásielku neprevezme v odbernej lehote alebo ak sa zásielka vráti 
poskytovateľovi ako nedoručená z akéhokoľvek iného dôvodu. Poskytovateľ je povinný do 15 
dní od doručenia oznámenia záujemcovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych 
služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak záujemca neurobí iné 
opatrenia. To neplatí, ak záujemca oznámi poskytovateľovi, že na splnení tejto povinnosti 
netrvá. 

12. Poskytovateľ je oprávnený dať sa zastúpiť iným advokátom alebo advokátskym 
koncipientom, ak záujemca neprejaví svoju vôľu, že s tým nesúhlasí. 

13. Záujemca má právo od poskytovateľa požadovať, aby právne služby boli poskytované na 
odbornej úrovni v súlade s jeho pokynmi.  
 

VII.  
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom 
vlády SR. 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť na základe písomných dodatkov podpísaných 
obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za 
nápadne nevýhodných podmienok. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom celú prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

5. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
V Banskej Bystrici dňa .................   V Banskej Bystrici dňa .................. 
 
 
 
..........................................................................              .......................................................................... 
AK JUDr. Andrea Slezáková s.r.o.   Slovenská agentúra životného prostredia 
JUDr. Andrea Slezáková, advokátka – konateľ   Mgr. Daniel Schmidtmayer – generálny  riaditeľ 
poskytovateľ      záujemca 


