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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení  a  vyhlášky MS SR  
č. 163/2002 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 

 
 
 
Klient:    Mesto Rožňava 
    Štatutárny orgán: MUDr. Vladislav Laciak, primá tor mesta 
    IČO: 00328758 
    Sídlom: Šafárikova 29,  048 12 Rožňava  
    kontakt: 0905 445 268 (mobil primátor),  

058/732 3215 (sekretariát) 
    e-mail: vladislav.laciak@roznava.sk 
 
 (ďalej len „Klient“) 
 
 
Advokát: 
 
Obchodné meno:  JUDr. Ján Čarnogurský, advokát 
  Číslo licencie:  ___ 
Miesto podnikania:   Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 1 
IČO:   36 065 226 
DIČ:    
Bankové spojenie:   Volksbank, a.s., Bratislava 
  č. účtu: 4 001 064 805/3100 
 
(ďalej len „Advokát“) 
 
 

I. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb zo strany Advokáta 
Klientovi v právnej veci: 
Podania žaloby a právneho zastupovania v „Správnom súdnictve“ proti 
rozhodnutiu Úradu pre Verejné obstarávanie zo dňa  18. 02. 2011, sp. zn. 4-
3000/Sk/4/2011 (ďalej len správny orgán) 

 
 Rovnako je predmetom tejto zmluvy aj poskytnutie právnych služieb zo strany 

Advokáta pri posúdení a riešení Klientom predložených obchodných 
a občianskoprávnych prípadov, pri posúdení zmlúv, ako aj iných relevantných 
dokumentov, ktoré Klient predloží Advokátovi na právne posúdenie, ako aj 
zastupovanie Klienta pred súdmi, orgánmi verejnej správy a inými štátnymi orgánmi, 
ako aj inými právnickými a fyzickými osobami. 

 
2. Poskytnutie právnych služieb zo strany Advokáta bude spočívať v preštudovaní zmlúv 

a relevantných dokumentov, posúdení miery právnych rizík, ktoré z týchto zmlúv a 
dokumentov pre klienta vyplývajú alebo za určitých okolností môžu vyplývať, 
a v uskutočnení potrebných právnych a faktických úkonov, smerujúcich k vyriešeniu 
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právnej veci. Pod posúdením právnych rizík sa rozumejú písomné upozornenia Klienta 
na jednostranne nevýhodné ustanovenia posudzovaných zmlúv, na prípadnú absolútnu 
alebo relatívnu neplatnosť ustanovení zmlúv a dokumentov, na neprimerané zmluvné 
pokuty, zmluvné odmeny, úroky, zmluvné zabezpečenia, dohodnuté doby trvania 
zmlúv, na obmedzenia náhrady škody a podobne.  

 
 

II. Zmluvné podmienky 
 
1. Právne služby budú Klientovi poskytnuté osobne Advokátom alebo zamestnancami 

a zmluvnými partnermi advokátskej kancelárie JUDr. Jána Čarnogurského, ktorí sú 
odborne spôsobilí k tejto činnosti.  

 
2. Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb postupovať s odbornou 

starostlivosťou, riadne a včas, je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta, 
konať pritom svedomito a čestne, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky, 
uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu Klienta pokladá za prospešné 
záujmom Klienta Pritom je Advokát povinný informovať Klienta riadne, pravdivo, úplne 
a včas o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na dosiahnutie účelu 
tejto zmluvy. Advokát je povinný umožniť Klientovi kedykoľvek nahliadnuť do jeho 
spisu vedeného Advokátom. 

 
3. Poskytnutie právnych služieb zo strany Advokáta musí byť účelné a hospodárne. 
 
4. Advokát je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 

v súvislosti s poskytovaním právnych služieb Klientovi podľa tejto zmluvy, a to aj po 
ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 
5. Klient sa zaväzuje udeliť Advokátovi osobitné písomné plnomocenstvo, ak na vykonanie 

niektorých právnych úkonov podľa tejto zmluvy bude potrebné. 
 
6. Klient je povinný poskytnúť Advokátovi, jeho zamestnancom alebo ním označenej osobe, 

potrebnú súčinnosť. 
 
7. Po podpise tejto zmluvy Klient protokolárne odovzdá Advokátovi všetky relevantné 

dokumenty, o ktorých posúdenie má záujem a Advokát je povinný po posúdení 
dokumentov a vypracovaní záverečnej správy tieto dokumenty protokolárne Klientovi 
vrátiť. 

 
8. Advokát je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať Klientovi všetko, čo pre Klienta 

získa v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. 
 
 

III. Odmena 
 
1. Poskytnutie právnych služieb podľa tejto zmluvy je odplatné. Klient je povinný uhradiť 

Advokátovi okrem dohodnutej odmeny aj všetky vynaložené hotové výdavky Advokáta 
a náhradu za stratu času. Hotovými výdavkami sa rozumejú najmä tie výdavky 
Advokáta, ktoré bude musieť vynaložiť v súvislosti s poskytnutím právnych služieb, 
predovšetkým na správne, notárske a  súdne poplatky, cestovné výdavky, výdavky za 
znalecké posudky, preklady, výpisy, odpisy, ako aj iné účelné hotové výdavky. 



   

  Strana 3/4 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odmene Advokáta 
 
Podľa § 7 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov: 
Klient zaplatí 5 % z hodnoty veci (čl. III bod 3) iba v prípade procesného úspechu vo veci, tj. 
zrušenia napadnutého rozhodnutia správneho orgánu (čl. I bod 1) zmluvy. 
Do skončenia veci klient neplatí nič. 
 

 
3. Hodnota právnej veci je stanovená: 266.829,73 € 
 
4. Úhradu odmeny Advokáta je Klient povinný vykonať vždy v eurách. Klient úhradu 

odmeny vykoná na základe faktúry vystavenej Advokátom, ktorej splatnosť bude 
maximálne 14 dní od jej doručenia Klientovi. 

 
5. Náhrada mimoriadnych hotových výdavkov spojených s činnosťou vykonávanou 

v prospech Klienta bude účtovaná Klientovi zvlášť a bude riadne preukázaná. Medzi 
mimoriadne hotové výdavky pri poskytovaní právnych služieb patria najmä náklady 
Advokáta vynaložené na cestovné náklady spojené s dochádzkou do miesta sídla 
Klienta, ubytovacie náklady, pokiaľ si činnosť vykonávaná pre Klienta vyžaduje 
ubytovanie Advokáta alebo jeho zamestnancov mimo svojho miesta podnikania, ďalej 
náklady spojené s poradami s daňovými poradcami a účtovníkmi, ktoré sa týkajú 
právnej veci, a pod. 

 
 

IV. Platnosť zmluvy 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2. Zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
3. Klient môže kedykoľvek a bez udania dôvodu túto zmluvu vypovedať formou písomnej 

výpovede doručenej Advokátovi, pričom platí, že zmluva zaniká ku dňu doručenia 
písomnej výpovede Klienta Advokátovi. 

 
4. Advokát je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa 

narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a Klientom alebo ak jeho výdavky alebo časová 
náročnosť spojená s poskytovaním právnych služieb budú podľa jeho uváženia 
neúmerné k dohodnutej odmene alebo presiahne možnosti Advokáta a personálneho 
obsadenia jeho kancelárie alebo ak Klient neposkytne Advokátovi potrebnú súčinnosť. 

 
 

V. Záverečné ustanovenia 
 
1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka v platnom znení, ako aj inými všeobecne záväznými predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 
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2. Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce dohody strán. Zmenu alebo doplnenie 
zmluvy je možné vykonať iba písomnými dodatkami, ktoré budú podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami. 

 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom Klient obdrží jeden a Advokát 

jeden. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, túto zmluvu uzatvárajú 

slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy vôle sú 
zrozumiteľné, určité a bez omylu, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 
 
 
 V Bratislave, dňa 15. júna 2011 
 
 
 
 
 _____________________________ ______________________________ 
 Klient Advokát 
 


