ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MS
SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb v znení
neskorších predpisov, ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ust. § 117 a prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako ,,zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1. Verejný obstarávateľ (klient):
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC) KÓD:

Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
30 796 491
2021925774
Štátna pokladnica
SK13 8180 0000 0070 0019 8071
SPSRSKBA

(ďalej aj ako „klient“ alebo ,,objednávateľ“)
a
2. Poskytovateľ (advokát):
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný v:
Štatutár:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

LEGAL GROUP, s.r.o.
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
78956/B
Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M. – konateľ a advokát
47 237 589
2023411533
SK2023411533
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK29 0200 0000 0029 8136 1258

(ďalej aj ako „poskytovateľ“ alebo ,,advokát“)
Táto zmluva o poskytovaní právnych služieb je uzavretá na základe výsledku Výzvy na predloženie
ponuky z 18.05.2018 (ďalej aj ako ,,Výzva“), na základe ktorého poskytovateľ ako uchádzač uspel vo
výzve vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom na predloženie ponuky na predmet
zákazky: „Poskytovanie všeobecných právnych služieb“.

1

ČLÁNOK I.
PREDMET ZMLUVY
1. Na základe tejto zmluvy sa:
1.1 poskytovateľ zaväzuje uskutočňovať pre klienta odplatné právne služby, a to v rozsahu,
za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve; a
1.2 klient sa zaväzuje platiť poskytovateľovi za právne služby uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy
odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
2. Predmetom poskytnutia právnych služieb sú predovšetkým nasledovné činnosti, ktoré súvisia najmä
s plnením odborných úloh klienta na základe požiadaviek klienta, a to najmä v oblastiach:
2.1 poskytovanie všeobecných právnych služieb podľa zákona o advokácii v zmysle príslušných právnych
predpisov a ustanovení tejto zmluvy a to v rozsahu (najmä, nie však výlučne):
a) zastupovanie klienta pred súdmi, orgánmi verejnej a štátnej správy, exekútormi, orgánmi činnými
v trestnom konaní, právnickými a fyzickými osobami prichádzajúcimi s klientom do právnych
vzťahov,
b) príprava podkladov a stanovísk,
c) vyhotovovanie listín, zmlúv,
d) poskytovanie inej právnej pomoci na základe individuálnych požiadaviek klienta;
2.2 právne posúdenie a analýza uzatvorených zmlúv o poskytnutí peňažných prostriedkov z Recyklačného
fondu v nadväznosti na prevod práv a záväzkov z Recyklačného fondu v likvidácii na klienta v zmysle
zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony na základe požiadaviek klienta;
2.3 (i) Uskutočnenie analýzy právnych predpisov, ktoré definujú legislatívny rámec činnosti klienta
a s tým súvisiaca identifikácia najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov, ktoré sa vyskytujú na strane
žiadateľov/príjemcov podpory, a vypracovanie návrhov na odstránenie/elimináciu týchto
nedostatkov. (ii) Vyhotovenie podrobného popisu riadenia a realizácie pomoci z prostriedkov klienta.
(iii) Vypracovanie návrhu metodicko-procesného rámca činnosti klienta zameraného na
uskutočňovanie podpory starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom poskytovania dotácií
a úverov. (iv) Vypracovanie návrhu na zlepšenie komunikácie klienta vo vzťahu k žiadateľom
o podporu. (v) Vypracovanie návrhu na nastavenie hodnotiacich a výberových kritérií.
(ďalej len „právne služby“)
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby v zmysle uvedenej špecifikácie,
predovšetkým právnymi radami, zastupovaním pri konaniach so zmluvnými partnermi, klientmi,
spisovaním zmlúv, dohôd, právnymi rozbormi a iným právnym poradenstvom s ohľadom na výkon
činnosti klienta.
4. Rozsah poskytovania právnych služieb bude medzi zmluvnými stranami dohodnutý podľa aktuálnej
potreby a požiadavky klienta, a to maximálne vo finančnom limite stanovenom vo Výzve na predkladanie
ponúk k predmetu zákazky „Poskytovanie všeobecných právnych služieb“, doručenej dňa 18.05.2018.
ČLÁNOK II.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
1. Konkrétne právne služby uvedené v článku I. tejto zmluvy budú realizované na základe objednávky
predloženej klientom. Objednávka môže byť zaslaná elektronicky alebo písomne a z jej obsahu musí byť
zrejmé, aká právna služba a v akom predpokladanom rozsahu sa žiada poskytnúť v nadväznosti na článok
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I. tejto zmluvy, pričom objednávka sa môže viazať na jednotlivý prípad alebo môže zahŕňať aj viacero
prípadov alebo zastrešenie celej oblasti právnych vzťahov. Predpokladaný rozsah poskytnutia právnej
služby bude určený tak, že klient pred vystavením objednávky zašle poskytovateľovi špecifikáciu
konkrétneho prípadu, na základe čoho mu poskytovateľ oznámi predpokladaný hodinový rozsah trvania
právnej služby a klient následne na základe dohody s poskytovateľom vystaví poskytovateľovi objednávku
na právne služby podľa tejto zmluvy.
2. Plnenie predmetu zmluvy bude vykonávané osobne poskytovateľom alebo zamestnancami a zmluvnými
partnermi poskytovateľa a ich zamestnancami, ktorí sú odborne spôsobilí na túto činnosť, musia mať
potrebné vedomosti, odborné znalosti a skúsenosti z praxe a budú mať schopnosť právne posúdiť
právnu situáciu klienta, ktorého sa právne služby týkajú.
3. Klient sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas poskytnuté právne služby poskytovateľovi odmenu podľa tejto
zmluvy.
ČLÁNOK III.
ODMENA ZA POSKYTNUTIE PRÁVNYCH SLUŽIEB
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene poskytovateľa vo forme hodinovej sadzby vo výške 85,- EUR bez
DPH (slovom: osemdesiatpäť EUR) za každú začatú hodinu poskytovania právnych služieb podľa tejto
zmluvy (ďalej len „odmena“). V dohodnutej výške odmeny nie je zahrnutá DPH v zákonom stanovenej
výške, a preto je klient povinný popri sume odmeny zaplatiť poskytovateľovi aj sumu DPH na túto
odmenu pripadajúcu v zmysle platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Nárok
poskytovateľa na odmenu za právne služby vzniká okamihom poskytnutia právnej služby alebo jej časti
klientovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že klient je povinný uhradiť poskytovateľovi aj hotové výdavky a náklady
preukázateľne vynaložené poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi podľa
tejto zmluvy, a to najmä (nie však výlučne):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

súdne, rozhodcovské a správne poplatky;
výdavky za znalecké posudky;
odmeny notárom;
odmeny exekútorom;
prekladateľské a tlmočnícke služby a pod. (ďalej iba ako „hotové výdavky“),

ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne vopred inak.
3. Náklady poskytovateľa na administratívnu podporu pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy
sú zahrnuté v odmene.
4. Klient nemá právo na vrátenie čo i len časti odmeny, na ktorú už vznikol poskytovateľovi nárok, a to bez
ohľadu na skutočnosť, že došlo k zániku zmluvy alebo, že zaniklo plnomocenstvo udelené
poskytovateľovi.
ČLÁNOK IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Klient bude platiť poskytovateľovi odmenu a náhradu hotových výdavkov po poskytnutí právnej služby
alebo jej časti zo strany poskytovateľa v príslušnom kalendárnom mesiaci a to na základe faktúr
vyhotovovaných poskytovateľom. Faktúry budú vyhotovované na menu EUR. Prílohou faktúry bude
súpis odpracovaných hodín v príslušnom kalendárnom mesiaci, spolu s popisom poskytnutých právnych
služieb a vyčíslenie hotových výdavkov v zmysle tejto zmluvy. Súčasťou faktúry bude kópia objednávky
klienta a súpisu hodín poskytovateľa za predchádzajúci mesiac.
2. Poskytovateľ bude vyhotovovať faktúry najskôr k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
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mesiaci, v ktorom bola právna služba alebo jej časť klientovi poskytnutá a poskytovateľovi vznikol nárok
na zaplatenie odmeny.
3. Klient sa zaväzuje vystavenú faktúru poskytovateľa uhradiť v lehote 15 dní odo dňa jej riadneho
doručenia klientovi. Všetky platby v prospech poskytovateľa na základe tejto zmluvy je klient povinný
vykonávať bezhotovostne na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo na
príslušný bankový účet uvedený na faktúre. Ak je na faktúre uvedený iný bankový účet než v zmluve,
prednosť má bankový účet uvedený na faktúre. Akákoľvek platba sa považuje za uhradenú až pripísaním
celej takejto platby na bankový účet poskytovateľa.
4. Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom „faktúra".
5. Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyčíslenie výšky
DPH zodpovedá v plnom rozsahu poskytovateľ.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra poskytovateľa musí obsahovať nasledovné náležitosti:











názov a sídlo advokáta, názov a sídlo klienta,
označenie faktúry a jej číslo,
registračné číslo a deň podpisu zmluvy,
predmet plnenia a deň jeho splnenia,
deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry,
názov banky a číslo účtu advokáta,
vyčíslenie odmeny advokáta,
celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti na účely DPH,
prílohy požadované klientom a
podpis a odtlačok pečiatky advokáta.

7. V prípade, že faktúra poskytovateľa nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, klient je
oprávnený vrátiť faktúru bez jej zaplatenia poskytovateľovi do uplynutia lehoty jej splatnosti na
prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Počas doby prepracovávania faktúry
poskytovateľom, nie je klient v omeškaní s úhradou príslušnej faktúry, ktorej lehota splatnosti prestáva
plynúť. Nová 15 dňová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá
spĺňa požiadavky stanovené v tomto článku zmluvy.
ČLÁNOK V.
PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTA
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať právne služby riadne, účelne a hospodárne v rámci požiadaviek
klienta, pričom je povinný chrániť jemu známe práva a oprávnené záujmy klienta a dôsledne využívať
všetky možné a dovolené právne postupy a prostriedky. Pri poskytovaní právnych služieb je poskytovateľ
povinný i oprávnený postupovať podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o advokácii“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Od pokynov
klienta sa môže odchýliť len vtedy, keď je to v záujme klienta a nemôže si vyžiadať jeho včasný súhlas.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby prostredníctvom svojej advokátskej
kancelárie, a to buď osobne alebo prostredníctvom spolupracujúcich advokátov, externých zmluvných
advokátov, advokátskych koncipientov a iných zamestnancov advokátskej kancelárie. Zodpovednosť
poskytovateľa voči klientovi nie je dotknutá ani v prípade poskytnutia právnych služieb prostredníctvom
inej poverenej osoby.
3. Poskytovateľ, spolupracujúci advokáti, externí zmluvní advokáti, advokátski koncipienti a iní zamestnanci
advokátskej kancelárie sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
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dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi, a to aj po zániku platnosti a účinnosti
tejto zmluvy. Takto získané skutočnosti nesmú sprístupniť tretím osobám, ani využiť na iný účel bez
predchádzajúceho písomného súhlasu klienta.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení zmluvného vzťahu odovzdať klientovi všetky doklady, záznamy a
písomnosti, ktoré v súvislosti s plnením predmetu zmluvy získal, prevzal, resp. mu boli odovzdané a
zároveň sa zaväzuje zničiť všetky nim vyhotovené kópie týchto dokumentov.
5. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi klienta, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
6. Poskytovateľ má právo nevykonať pokyn klienta, ak tento podľa názoru poskytovateľa zásadným
spôsobom odporuje záujmom klienta s tým, že na nevhodnosť takýchto pokynov je poskytovateľ povinný
klienta vopred písomne upozorniť.
ČLÁNOK VI.
PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
1. Klient sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť bez zbytočného odkladu všetky podklady a informácie,
ktoré sú potrebné pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy.
2. Klient sa zaväzuje, že v prípade, ak bude v súvislosti s plnením predmetu zmluvy potrebné udelenie
osobitného plnomocenstva poskytovateľovi, toto plnomocenstvo bez zbytočného odkladu udelí. Klient
týmto udeľuje svoj súhlas k tomu, aby poskytovateľ v prípade potreby splnomocnil na jednotlivé úkony
právnych služieb iného advokáta alebo advokátskeho koncipienta.
ČLÁNOK VII.
ZODPOVEDNOSŤ ADVOKÁTA
1. Poskytovateľ zodpovedá za škodu v rozsahu stanovenom slovenskými právnymi predpismi upravujúcimi
poskytovanie právnych služieb advokátmi v Slovenskej republike.
2. Poskytovateľ zodpovedá
zavinením/opomenutím.

za

škodu,

ktorej

vznik

na

majetku

klienta

spôsobí

svojim

3. Poskytovateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 tohto článku zmluvy, len ak preukáže, že
škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú klientovým odchýlením sa od právnych inštrukcií
poskytovateľa, predložených v písomnej forme.
5. Zodpovednosť poskytovateľa za škodu sa primerane zníži, alebo úplne zanikne, ak bola škoda spôsobená
poskytnutím nesprávnych informácií zo strany klienta.
6. Poskytovateľ je povinný mať uzavreté poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú
poskytovaním právnych služieb s limitom poistného plnenia najmenej 1.500.000,- EUR (slovom: jeden
milión päťstotisíc EUR) v súlade so zákonom o advokácii a táto výška bude zachovaná počas celého
trvania zmluvy. V prípade, ak poskytovateľ nesplní svoju povinnosť podľa tohto bodu zmluvy, bude
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

ČLÁNOK VIII.
DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY
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1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2019 alebo do vyčerpania finančného limitu 199.000,EUR bez DPH (slovom: stodeväťdesiatdeväťtisíc EUR bez DPH), podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr.
2. Túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou jednej zo
zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť
prvým dňom nasledujúcim po riadnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Platnosť a účinnosť
tejto zmluvy zaniká dňom dohodnutým zmluvnými stranami alebo posledným dňom výpovednej lehoty.
ČLÁNOK IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží jeden (1) rovnopis a klient
obdrží (1) rovnopis.
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov schválených a
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným
poriadkom, resp. novou právnou úpravou počas trvania zmluvného vzťahu, nespôsobí to neplatnosť celej
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie novým platným
ustanovením tak, aby zostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou.
5. Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom práva, povinnosti a vzťahy
zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa budú prednostne spravovať príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Prípadné spory týkajúce sa výkladu a realizácie tejto zmluvy budú riešené
príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, vážne, bez omylu a nátlaku, pred podpísaním si
ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné
prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto
zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
Za klienta :

Za advokáta:

V Bratislave, dňa .....................................

V Bratislave, dňa .......................................

Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ

Mgr. Tomáš Rusiňák , LL.M. – konateľ a advokát
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