
 
 

ZMLUVA O PRÁVNEJ POMOCI 
 

uzatvorená podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. 
o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb 

 
medzi  

 
Advokátska kancelária  :  
Advokátska kancelária Mendel, Mestická, Slovíková, s. r. o. 
v jej mene koná: JUDr. Mária Mestická, konateľ 
so sídlom: Hollého 31/371, 010 01 Žilina 
IČO: 36 421 910 
DIČ: SK 2021869938 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sro, vl.č.: 20224/L 
 
                      
Klient :               
Slovenská agentúra životného prostredia 
sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
IČO: 00 626 031  
DIČ:  2021125821 
IČ DPH: SK 2021125821 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR 
Číslo účtu: 7000389222/8180, 7000389214/8180 
Štatutárny zástupca:  Ing. Dagmar Rajčanová, generálna riaditeľka  

                 
I. 
 

1. Predmetom poskytnutia právnych služieb sú najmä nasledovné činnosti: 
 

- právne analýzy na posúdenie jestvujúcich obchodných zmlúv klienta, 
- právne analýzy na posúdenie záväzkových a pohľadávkových vzťahov klienta, 
- právne analýzy na posúdenie súladu zásadných rozhodnutí vedenia verejného 

obstarávania s platnou legislatívou  
- právne analýzy vybratých zmlúv, ktoré klient hodlá uzavrieť, 
- vypracovanie vzorových zmlúv podľa požiadaviek klienta, 
- právne poradenstvo vo vyššie nešpecifikovaných oblastiach, ktoré vznikne klientovi 

(pracovné, obchodné, občianske, trestné právo), 
- zastupovanie klienta v súdnych sporoch, v ktorých je klient účastníkom, 
- zastupovanie klienta pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v ktorých je klient 

účastníkom, 
- právne poradenstvo pri vykonávaní kompletného právneho auditu (due dilligence) za 

účelom zistenia súčasného stavu právnej agendy klienta, najmä uzatvorených zmlúv 
a možných rizík z nich vyplývajúcich, vrátane všetkých s tým súvisiacich právnych 
úkonov.  

 
2. Advokátska kancelária sa zaväzuje  poskytovať klientovi právnu pomoc v zmysle 

uvedenej špecifikácie,  predovšetkým  právnymi radami, zastupovaním  v konaniach  
pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, zastupovaním  pri konaniach  so zmluvnými 



partnermi, klientmi, spisovaním zmlúv, dohôd, právnymi rozbormi, podávaním návrhov, 
žalôb a iným právnym poradenstvom pri vykonávaní kompletného právneho auditu.  

 
3. Advokátska kancelária Mendel, Mestická, Slovíková, s.r.o. má troch spoločníkov: JUDr. 

Róbert Mendel, JUDr. Mária Mestická a JUDr. Zuzana Slovíková. Všetci traja advokáti sú 
oprávnení poskytovať právne služby v mene advokátskej kancelárie rovnocenne.  

 
II. 
 

1. Advokátska kancelária je povinná zastupovať  klienta   s odbornou starostlivosťou za 
podmienok stanovených v Zákone č. 655/2004 Z. z. o advokácií a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch. 

 
2. Advokátska kancelária, resp. jednotliví spoločníci Advokátskej kancelárie Mendel, 

Mestická, Slovíková, s. r. o. sú povinní  zachovávať  mlčanlivosť  o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli  pri poskytovaní právnej pomoci. 

 
3. Advokátska kancelária je oprávnená nechať sa zastupovať v jednotlivých veciach iným 

advokátom, poprípade advokátskym koncipientom. Je však povinná o tom dopredu  
informovať Klienta. 

 
III. 
 

1. Klient je povinný  prostredníctvom svojich pracovníkov, resp. osôb, ktoré sú oprávnené 
v jeho mene konať, poskytovať advokátskej kancelárií včasné, pravdivé a úplné 
informácie k poskytovaniu  právnej pomoci a dať jej včas k dispozícií dôkazný materiál 
vzťahujúci sa na jednotlivé  záležitosti. 

 
2. Klient si určí osoby, ktoré budú komunikovať s advokátskou kanceláriou a zadávať jej 

požiadavky na výkon práce podľa predmetu zmluvy.  
 
3. Advokátska kancelária sa zaväzuje, že bude pre klienta viesť evidenciu o výkone právnej 

služby, a to: 
• čo bolo predmetom poskytnutia jednotlivého výkonu 
• kto o výkon požiadal a kedy 
• kedy bol výkon zahájený a kde 
• výkon ostatných činností súvisiacich s poskytnutím výkonu 
• oprávnené náklady súvisiace s poskytnutím výkonu 
 
 

IV. 
 

1. Za poskytovanú právnu pomoc sa klient zaväzuje platiť advokátskej kancelárií 
nasledovnú odmenu: 
a) mesačnú paušálnu odmenu vo výške 700 Eur bez DPH v rozsahu 20 hodín mesačne 

za poskytnutie právnej pomoci, cena s DPH je 840 Eur,  
 
b) sadzbu za prekročenie dohodnutého rozsahu predplatených hodín v zmysle bodu 1 

písm. a)  si za každú ďalšiu hodinu poskytovanej právnej pomoci vyúčtuje advokátska 
kancelária sumu 30 Eur za každú hodinu.  

 
2. V prípade, ak bude advokátskej kancelárii, resp. jej advokátovi, v rámci súdneho konania 

priznaný nárok na úhradu trov právneho zastúpenia a ak budú trovy právneho zastúpenia 
advokátskej kancelárii, resp. jej advokátovi uhradené, klient súhlasí, aby si ich 
advokátska kancelária ponechala ako odmenu. Nárok na odmenu advokátskej kancelárií 



vzniká až dňom jej pripísania na jej bankový účet. Vyplatenie uvedenej odmeny nemá 
vplyv na povinnosť platiť odmenu podľa bodu 1.  

 
3. V prípade, ak bude advokátska kancelária poskytovať právnu pomoc mimo sídla 

advokátskej kancelárie, je oprávnená si popri odmene podľa bodu 1 písm. a) až b) 
paušálnu náhradu cestovného vo výške 30 Eur za 1 deň. 

 
4. Vzhľadom k tomu, že advokátska kancelária je platiteľom DPH, účtuje si k jednotlivým 

položkám podľa predchádzajúcich bodov aj DPH. 
 
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry klientovi. 
 

V. 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom 1.9.2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012 a možno ju skončiť 
písomnou dohodou alebo výpoveďou.  

2. Advokátska kancelária a klient sú oprávnení vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu 
s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. 

3. Advokátska kancelária je povinná v prípade skončenia paušálneho zastupovania vykonať 
nevyhnutné úkony, aby klient neutrpel žiadnu ujmu a eventuálne na žiadosť klienta 
odovzdať rozpracovanú právnu agendu protokolárne Klientom určenej osobe. 

4. Obe zmluvné strany  prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú  slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok  a na dôkaz toho ju 
podpisujú. 

 
 
 
 
V Žiline,  dňa  21. 8. 2012     V Banskej Bystrici,  dňa  .......... 2012  
 
 
 
 
 
 
 
  .......................................                                                    .........................................  
     advokátska kancelária          klient 
 
 
 


