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ZMLUVA  

 o poskytnutí právnej služby 
 

uzavretá medzi: 

 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

so sídlom: Ipeľská 1, 040 11 Košice, Slovenská republika 

IČO: 00606723, DIČ: 2020928052, IČ DPH: SK2020928052 

v mene úradu koná: MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH, regionálny hygienik  

(ďalej v texte len „klient“, resp. RÚVZ“) 
 

a 

 

2. Advokátska  kancelária:  JUDr. Jozef Gobl – advokát 

so sídlom: Pytliacka 15, 040 11 Košice, reg. pod č. 4373 

IČO: 35571918, DIČ: 35571918 

č. účtu/IBAN: SK8309000000005025464816, vedený v SLSP, a.s. 

(ďalej v texte len „advokát“) 

(ďalej v texte spolu aj ako len „zmluvné strany alebo zmluvná strana“) 

 

čl. 1 
Predmet  zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zastupovanie klienta a poskytovanie právnych služieb 

zo strany advokáta vo všetkých súdnych a správnych konaniach vedených pred 

súdmi a orgánmi verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) na území 

Slovenskej republiky, vrátane exekučných konaní a konaní o výkone rozhodnutia, 

ale len pokiaľ ide o spory súvisiace s protistranou: Ing. Ladislav Brezovský, nar. 

19.05.1968, bytom Starozagorská 23, 040 01 Košice,  sp. zn. 44C/30/2021, 

vedené pred Okresným súdom Košice II alebo Ing. Ladislav Brezovský – DAB, 

miesto podnikania Ipeľská 1, 040 11 Košice – Západ, IČO: 33693625, zapísaný 

v živnostenskom registri Okresného úradu Košice, živnostenský odbor, číslo živ. 

registra: 803 – 11048, sp. zn. 40C/20/2019, vedené pred Okresným súdom Košice 

II.  

2. Predmetom zmluvy je zastupovanie klienta v súvislosti s vyššie citovanými 

súdnymi spormi pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, podnikateľskými 

subjektmi, občanmi a exekútormi. Najmä pokiaľ ide o zastupovanie 

pred Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, s Miestnym úradom Mestskej 

časti Košice Západ, s mestom Košice, s príslušným stavebným úradom, s orgánmi 

činnými v trestnom konaní a pod.   

3. Advokát sa zaväzuje v predmetnej veci poskytnúť právne služby spočívajúce vo 

vykonaní všetkých potrebných úkonov smerujúcich k ochrane klienta 

a prípadnému súdnemu uplatňovaniu nárokov klienta, najmä rokovať 

s protistranou, prijímať doručované písomnosti, podávať návrhy, žaloby, opravné 

prostriedky alebo námietky, vzdávať sa ich, vymáhať nároky, plnenia z nárokov, 

prijímať ich, plnenie potvrdzovať alebo uzatvárať mimosúdne dohody. Za 

takýmto účelom udelí klient právnemu zástupcovi plnomocenstvo.  
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čl. 2 

Doba  trvania 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu: do ukončenia konkrétneho prípadu  uvedeného 

v čl. 1 bode 1. 

 

2. Túto zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, písomnou 

výpoveďou. Výpovedná lehota je 15 dní a začína plynúť nasledujúcim dňom po 

doručení písomnej výpovede druhej strane. Pre doručovanie písomností si 

zmluvné strany dohodli doručovanie podľa ustanovení Civilného sporového 

poriadku platného v čase doručovania písomností.  

 

3. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán. 

 

čl. 3 

Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie právnych služieb patrí 

advokátovi:  

1.1. tarifná odmena podľa § 9 a nasl.  vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, podľa 

tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov právnej 

služby, ktoré advokát vykonal, fakturácia bude prebiehať v mesačných 

intervaloch, advokát vždy na konci kalendárneho mesiaca pošle klientovi zoznam 

úkonov a po odsúhlasení zo strany  klienta vystaví faktúru (k sume  bude 

pripočítaná DPH podľa zákonnej sadzby platnej v čase uskutočnenia zdaniteľného 

plnenia; právne úkony budú počítané podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z.). 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon 

právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, keďže nie je možné 

vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s 

nepomernými ťažkosťami.  

 

2. Vyššie uvedená odmena nezahrňuje súdne poplatky, ktoré je v celosti povinný 

zaplatiť klient a to buď kolkovou známkou, alebo na účet súdu v lehote 

stanovenej súdom. Akékoľvek zastavenie súdneho konania z dôvodu nezaplatenia 

súdneho poplatku klientom nie je považované za nesplnenie povinností advokáta.  

  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak klient vypovie advokátovi túto 

zmluvu, resp. odvolá advokátovi plnomocenstvo na zastupovanie v konaní (pred 

vyhlásením súdneho rozhodnutia vo veci samej, ktorým bude vec právoplatne 

skončená) bez toho, aby na takúto výpoveď zmluvy, resp. odvolanie 

plnomocenstva dal advokát príčinu porušením plnenia svojich povinností pri 

zastupovaní a poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy (z výnimkou 

prípadu podľa čl. 5 bod 6 zmluvy),  advokát má právo na tarifnú odmenu podľa § 

9 a nasl. vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z.,   ktorú mu uhradí klient do 10 dní odo 

dňa ukončenia tejto zmluvy (resp. odvolania plnej moci) za tie úkony právnej 

služby, ktoré vykonal advokát až do ukončenia tejto zmluvy (odvolania plnej 
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moci) bez ohľadu na zásadu úspechu v spore,  pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. V takomto prípade právo advokáta na podielovú odmenu podľa 

Čl. 3 bodu 1.2. zmluvy, ako aj tarifnú odmenu („prísudky“) podľa Čl. 3 bodu 1.1. 

zmluvy zaniká.  

 

čl. 4 

Dôvernosť a zachovanie mlčanlivosti 

Advokát sa zaväzuje, že o skutočnostiach spojených s poskytovaním právnej 

služby zachová mlčanlivosť pred nezainteresovanými osobami, vrátane médií, iba ak by 

ho tejto mlčanlivosti zbavil klient. 

 

čl. 5 

Platnosť zmluvy a jej zmeny 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len na základe dohody strán v písomnej 

forme, inak sú neplatné. 

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

3. Klient je povinný podľa tejto zmluvy poskytnúť úplnú skutkovú informovanosť 

v konkrétnej veci aj v písomnej forme, ak o to advokát požiada, vrátane podkladov. 

Pokiaľ si klient túto povinnosť nesplní, resp. podá neúplné alebo nepravdivé 

informácie, advokát nezodpovedá za prípadné následky spôsobené touto 

skutočnosťou. Povinnosťou advokáta je v prípade nejasností a zjavnej neúplnosti 

informácie klienta na túto skutočnosť upozorniť, pokiaľ je to z jeho strany možné.  

4. Advokát je povinný upozorniť klienta na vadnosť jeho pokynov, respektíve je 

povinný navrhnúť iný alternatívny, požiadavky a potreby klienta efektívne 

zabezpečujúci postup a vyzvať klienta aj na zmenu jeho pokynu.    

5. Advokát nezodpovedá klientovi za výsledok konania, prieťahy vo vybavovaných 

veciach, ktoré vzniknú postupom konania na úradoch, súdoch alebo iných orgánoch.   

6. Advokát je povinný upozorniť klienta, v prípade vzniku nových skutočností, na 

zjavný neúspech v konaní proti žalovanému, a predložiť mu na zváženie alternatívy 

ďalšieho postupu v konaní za účelom zbytočného nenavyšovania povinnosti náhrady 

trov právneho zastupovania žalovaného.  

7. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých je každý originálom a z 

ktorých po jednom obdržia zmluvné strany.  

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Zmluva je prejavom 

slobodnej, vážnej a ničím nepodmienenej vôle zmluvných strán. 

 
V Košiciach,                                             V Košiciach,  

 

 

 

...................................................................                     ....................................................... 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva                           JUDr. Jozef Göbl 

 so sídlom v Košiciach         advokát   

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH  

             regionálny hygienik 


