
 
Z m l u v a 

o poskytovaní právnych služieb 
uzatvorená v zmysle Zákona č. 586/ 2003 Z. z. o advokácii a 

Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 

služieb 

m e d z i : 

 

Advokátskou kanceláriou: 

             Obchodné meno: Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.  

  Sídlo:    D. Dlabača 2748/28, 010 01 Žilina  

  IČO:    36 854 956 

  Údaj o zápise:  zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro, vl.č.19889/ L. 

                        Zastúpená                 JUDr. Andrea Havelková, konateľ 

                        Bankové spojenie      Prima banka Slovensko, a.s. 

                        Číslo účtu  0499511001/5600 

              
(ďalej len „Advokátska kancelária“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) 

 

 a 

 
Klientom: Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  

Sídlo:   ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 012 07 Žilina 

IČO:                           17335825 

Zastúpená:                 Ing. Mgr. Jurajom Hamajom, riaditeľom 

Právna forma:            Štátna príspevková organizácia 

Zriaďovateľ:                MZ SR, na základe zriaďovacej listiny  číslo : 

                                   3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 09. 12. 1991       
  

 

(ďalej len „Klient“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“): 

 

 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania v zmysle ust. §-u 102 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko sa jedná o zákazku s nízkou 

hodnotou. 



 

 

 I. 

Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb klientovi  v rozsahu : 
 

- spracovanie právnej rady – rozbory, ktoré sa poskytnú klientovi za účelom riešenia        

konkrétnych právnych informácií,  

- spísanie právnych zmlúv a dohôd, návrhov, žalôb a iných právnych podaní 

a zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi, orgánmi štátnej 

správy a miestnej samosprávy a inými právnymi subjektami, 

- poskytovanie  právnej pomoci pri uzatváraní obchodných zmlúv, občiansko-právnych 

zmlúv, alebo iných súkromno-právnych veciach, 

- v jednoduchých právnych otázkach poskytovanie právnej pomoci klientovi aj na 

telefonické dotazy pracovníkov klienta, podľa vôle klienta oprávnených obracať sa na 

advokátsku kanceláriu pri plnení práv klienta tejto zmluvy, v rozsahu pracovno-

právnych, správno-právnych, či bežných otázok týkajúcich sa všeobecných odvetví 

práva vo vzťahu k orgánom správy, rôznym úradom, inštitúciám v pracovno-právnych 

vzťahoch, týkajúce sa termínov noviel právnych predpisov či bežných otázok, ktoré 

sa vyskytnú pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

      -   zabezpečovanie vymáhania neuhradených pohľadávok klienta od dlžníkov,  

      a to v rozsahu 12 hodín mesačne (ďalej len “Predmet zmluvy”). 

 

             1.2 Klient udeľuje advokátskej kancelárii na činnosť uvedenú v odseku 1.1 zmluvy 

všeobecnú plnú moc. 

 

 1.3  V prípade potreby budú advokátskej kancelárii  udeľované plné moci, vzťahujúce 

sa na jednotlivé prípady právnych služieb súvisiacich s predmetom zmluvy.  

 

 1.4  Advokátska kancelária sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť aj po 

poskytnutí právnych služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,  avšak nie za predpokladu, 

že vzniknú nové skutočnosti, ktoré neboli advokátskej kancelárii  známe v čase poskytnutia 

uvedených právnych služieb. V prípade, že takéto okolnosti nastanú, budú právne služby 

v tejto veci predmetom dodatku k tejto zmluve.  

 

 

II. 



Cena právnej pomoci 

Odmena a výdavky 

2.1 Advokátska kancelária sa zaväzuje, že bude konať tak, aby boli riadne a včas 

chránené záujmy klienta a aby všetky právne úkony boli  v súlade so všeobecne platnými 

právnymi predpismi. 

 

2.2   Za dohodnuté poskytovanie právnych služieb uhradí klient advokátskej 

kancelárii odmenu vo výške 660,- € bez DPH, t.j. 792,-€ vrátane DPH mesačne  (ďalej len 

„Odmena “).   

 

  2.3 Klient okrem dohodnutej odmeny podľa bodu 2.2 tejto zmluvy ďalej uhradí 

advokátskej kancelárii  náhradu hotových výdavkov, účelne vynaložených v súvislosti s 

poskytovaním právnych služieb,  najmä poštovné, súdne a iné poplatky, výdavky za 

znalecké posudky, preklady, listy vlastníctva, pozemkovoknižné vložky, geometrické plány a 

identifikácie, odpisy, kolkové známky a cestovné (ďalej len „Výdavky“), a to aj v prípade, ak 

jej nevznikne nárok na odmenu podľa predchádzajúceho odseku. V prípade súdnych sporov 

prináležia na základe dohody účastníkov tejto zmluvy advokátskej kancelárii trovy konania, 

ktorých náhrada bude priznaná klientovi voči druhej strane.  

 

  2.4  Odmena  podľa čl. II ods. 2.2 tejto zmluvy a výdavky budú splatné na základe 

faktúr vystavovaných advokátskou kanceláriou vždy  do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca. Súčasťou takto vystavenej faktúry musí byť príloha, v ktorej bude uvedený súpis 

poskytnutých úkonov právnej pomoci. 

 

 2.5  Faktúra bude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom, v opačnom prípade je 

ju klient oprávnený vrátiť na prepracovanie, pričom lehota splatnosti v tomto prípade začne 

plynúť dňom doručenia riadnej faktúry.  
 

 2.6  Fakturovanú odmenu  a výdavky je klient povinný zaplatiť v termíne splatnosti, 

ktorú si strany dohodli na 30 dní.   

 

 2.7  Výdavky  budú klientovi vyúčtované podľa potreby spolu s  odmenou, pričom 

spolu s predloženou faktúrou je advokátska kancelária povinná predložiť aj doklady 

preukazujúce oprávnenosť účtovania  výdavkov.  

 

 

 



III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

  3.1  Klient berie na vedomie, že všetky informácie o postupe,  činnosti a metódach  

advokátskej kancelárie  majú charakter dôverných informácii   a preto sa klient zaväzuje 

zachovávať tieto v tajnosti aj po zániku záväzku advokátskej kancelárie vyplývajúceho z tejto 

zmluvy akýmkoľvek  spôsobom. 

 

 3.2  Klient sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť potrebnú na splnenie účelu tejto zmluvy. 

Za týmto účelom poskytne advokátskej kancelárii všetky potrebné podklady, listiny, 

písomnosti a iné informácie a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to advokátska 

kancelária písomne požiada avšak vždy v lehote, ktorá bola uložená klientovi alebo 

advokátskej kancelárii súdom alebo iným príslušným orgánom, alebo ktorá vyplýva 

z príslušného právneho predpisu. Za písomnú žiadosť sa považuje aj žiadosť odoslaná 

faxom alebo elektronickou poštou. Klient poskytne doklady, podklady a informácie v takej 

forme, akú vyžaduje príslušný právny predpis, výzva príslušného štátneho orgánu alebo 

pracovný postup advokátskej kancelárie (originál, overená fotokópia, údaje v elektronickej 

forme, uložené na príslušnom pamäťovom médiu alebo zaslané prostredníctvom 

elektronickej pošty), a to vždy na základe požiadavky advokátskej kancelárie. 

 

 3.3 V prípade porušenia povinnosti klientom uvedenej v bode 3.2 advokátska 

kancelária  nezodpovedá za škodu a iné ujmy, ktoré z tohto dôvodu vznikli klientovi. V tomto 

prípade má advokátska kancelária právo od ďalšieho čiastkového plnenia predmetu 

právnych služieb odstúpiť a klient sa zaväzuje uhradiť advokátskej kancelárii  preukázateľne 

vynaložené výdavky a časť odmeny za dovtedy vykonané právne služby.  

 

 3.4  O preberaní dokumentov, uvedených v bode 3.2 bude spísaný záznam, 

podpísaný advokátskou kanceláriou (resp. ním poverenou osobou) a klientom (resp. ním 

poverenou osobou). Za týmto účelom si zmluvné strany poskytnú zoznam osôb 

oprávnených takýto záznam podpisovať.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 4.1  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú jeden rok. 

 4.2  V prípade ukončenia zmluvy bez zavinenia advokátskej kancelárie, má táto 



nárok na úhradu všetkých preukázateľných výdavkov, ktoré jej vznikli do dňa skončenia 

zmluvy ako aj na úhradu  poskytnutých právnych služieb do dňa skončenia zmluvy, ktorá 

zodpovedá stupňu jej rozpracovanosti.  

 4.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej 

strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresy určené pre 

doručovanie. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať, 

alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení 

zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň 

neúspešného doručenia z dôvodu "Adresát neznámy". 

 4.4 Zmeny, prípadné doplnky je možné vykonať  písomným  dodatkom, ktoré 

podpíšu obidve zmluvné strany. 

 4.5 Táto dohoda bola uzatvorená slobodne a vážne, určite  a zrozumiteľne, zmluvné 

strany si ju prečítali, rozumejú  jej a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 4.6 Režim tejto zmluvy ako aj otázky touto zmluvou neriešené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu si zmluvné strany 

dohodli príslušnosť súdu v Slovenskej republike, a to v sídle advokátskej kancelárie. 

 4.7 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvy zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 4.8. Zmluva bola vyhotovená v 4-och vyhotoveniach pričom 3 vyhotovenia sú určené 

pre klienta. 

 Žilina dňa  15.03.2012                                               Žilina dňa 15.03.2012  

 

 

 

  

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

Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o.   Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

                 JUDr. Andrea Havelková                                     Ing. Mgr. Juraj Hamaj 

                         konateľ                                                                riaditeľ 


