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ZMLUVY O POSKYTNUTI PRA VNEJ SLUZBY 
uzatvorenej podľa§ 262 ods. 1, 2, § 269 ods. 2 a§§ 566 až 576 Obchodného zákonníka, 

zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii 
a vyhlášky č . 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 

Trenčiansky samosprávny kraj 
IČO : 36 126 624 
DIČ: 2021613275 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 

zastúpený: Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0050 4489 
(ďalej len „klient") 
a 

Advokátska firma TROKAN & URBANČOKOV Á, v.o.s. 
IČO : 36 333 158 
DIČ : 2021786833 
Dom Pavla, Ľ . Štúra 5 
914 51 Trenčianske Teplice 
zastúpená konateľom JUDr. Jurajom Trokanom 
zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sr, vložka č.: 10042/R 
bankové spojenie: Tatra banka a.s., č. účtu: 2622800431/1100 
IBAN: SK35 1100 0000 0026 2280 0431 
(ďalej len „advokát") 

sa v zmysle čl. IV ods. 2 Zmluvy o poskytnutí právnej služby uzavretej dňa 30.07.2015 
dohodli na ukončení tejto zmluvy nasledovne: 

(1) Účastníci dňa 30.07.2015 uzavreli Zmluvu o poskytnutí právnej služby, predmetom, 
ktorej bolo poskytnutie právnej pomoci a zastupovanie pred súdom v právnej veci súdneho 
preskúmania zákonnosti správneho rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné 
obstarávanie, č. záznamu: 6863012015, č. spisu: 8282-P/2015zodňa17. júna 2015, ktorým 
bol zamietnutý rozklad účastníka konania a bolo potvrdené rozhodnutie Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 526-SK/29160001200612015 z 24.2.2015 o uložení pokuty vo výške 
496.414,33 € (slovom štyristodeväťdesiatšesťtisícštyristoštrnásť eur a tridsaťri centov)a 
bola klientovi uložená povinnosť zaplatiť uloženú pokutu do 15 dní od právoplatnosti 
rozhodnutia na účet správneho orgánu, 

(2) Klient zaplatil advokátovi dohodnutú zmluvnej paušálnu odmenu za právne služby 
v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) a § 5 písm. b) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 

655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 
v platnom znení, vo výške 5.000,-€. 

(3) Klient zároveň udelil pre účely zastupovania pred súdom v danej veci advokátovi osobitnú 
plnú moc. 

1 



(4) Zmluvné strany sa dohodli na ukončení vyššie opísanej zmluvy s účinnosťou odo dňa 
podpísania dohody. Klient zároveň bezodkladne doručí advokátovi písomné odvolanie 
udelenej plnej moci, aby advokát mohol túto skutočnosť oznámiť súdu. 

( 5) Účastníci sa tiež dohodli, že v zmysle čl. IV ods. 7 zmluvy advokát vráti klientovi 
pomernú časť zaplatenej paušálnej odmeny vo výške 500,- €(slovom päťsto Eur), ktorú zašle 
klientovi na účet uvedený v záhlaví tejto dohody bezodkladne po tom, čo obdrží odvolanie 
plnej moci. 

(6) Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

V Trenčíne dňa 15.1. 2016 

........ ... .. v ............ ..... : ..... .. ......... .... . 
klient 

·····V·················· ·:/ ·/ ·· ······ ····\ ·/ 
advokát/ 'b 
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TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Advokátska firma TROKAN & URBANČOKOVÁ, 
v.o.s. 
Dom Pavla, Ľ. Štúra 5 
P.O. Box 57 
914 51 Trenčianske Teplice 

ODVOLANIE PLNOMOCENSTVA 

Trenčiansky samosprávny kraj zastúpený predsedom Ing. Jaroslavom BAŠKOM 
od v o 1 á v a plnomocenstvo udelené dňa 30.07.2015 Advokátskej firme TROKAN & 
URBANČOKOVÁ, v.o.s. , IČO: 36 33 158 vo veci: 

zastupovanie vo veci súdneho preskúmania zákonnosti správneho rozhodnutia predsedníčky 
Úradu pre verejné obstarávanie, č. záznamu: 68630/2015, č. spisu: 8282-P/2015 zo dňa 
17. júna 2015, ktorým bol zamietnutý rozklad účastníka konania a bolo potvrdené 
rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 526-SK/29/6000/2006/2015 z 24.2.2015 
o uložení pokuty vo výške 496.414,33 € a bola klientovi uložená povinnosť zaplatiť uloženú 
pokutu do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet správneho orgánu. 

Odvolanie plnomocenstva je platné dňom jeho podpisu. 

V Trenčíne, dňa 15.01.2016 

~ \ v 

Ing. Jaroslav BASKA 
predseda 


