
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 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

medzi:

Klient: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
(ďalej len "klient")

Advokát: Pacalaj, Palia a partneri, s.r.o.
Sídlo: Námestie SNP 3,91701 Trnava
IČO: 36 857 548
DIČ: 2022583013
IČ DPH: SK 2022583013
Zápis: OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 21681/T
Zastúpený: JUDr. Ing. Peter Pacalaj, konateľ
(ďalej len "advokát")

Článok I
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa advokát zaväzuje poskytnúť klientovi právnu službu - vypracovanie právnej
analýzy k ukončeniu zmluvného vzťahu klienta s obchodnou spoločnosťou "Slovakia okolo sveta,
s.r.o.", so sídlom Komenského 3, 911 01 Trenčín, IČO: 31 319599, zapísanou v OR OS Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č.: 12592/R založeného zmluvou Č. 2005/0046 o výrobe a vysielaní relácie
s názvom "Trenčiansky samosprávny kraj" zo dňa 12.04.2005 v znení jej dodatkov (ďalej len
"analýza"), a to v rozsahu a spôsobom určeným touto zmluvou, ako i všeobecne záväznými
právnymi predpismi a klient sa zaväzuje zaplatiť za takto poskytnutú právnu službu dohodnutú
odmenu a poskytnúť advokátovi potrebnú súčinnosť na splnenie predmetu tejto zmluvy.

2. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi
predpismi a v ich medziach Advokátom odsúhlasenými pokynmi klienta.

Článok II
Rozsah právnej služby

1. Advokát poskytne právne služby v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve, ako aj
spôsobom stanoveným v právnych predpisoch, a to vypracovaním analýzy pre klienta, vrátane
možných rizík, a to najmä s dôrazom na záujem týkajúci sa ďalšieho postupu pri zabezpečovaní
televízneho vysielania v územnom rozsahu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

2. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnom rozsahu právnej služby a to 20 hodín. Advokát nie je
oprávnený prekročiť dohodnutý rozsah právnej služby.

3. Miestom dodania analýzy je sídlo klienta.
4. Advokát sa zaväzuje dodať analýzu do desiatich (10) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Klient sa zaväzuje:
a. poskytnúť advokátovi na jeho požiadanie alebo aj z vlastnej iniciatívy, ak to bude potrebné,

všetky informácie a podklady potrebné pre splnenie predmetu tejto zmluvy zo strany advokáta
a to poštou, telefonicky alebo e-mailom v čo najkratšom možnom čase. Krátke telefonické
alebo e-mailové oznámenia nemusí klient potvrdzovať poštovými zásielkami, to platí aj pre
advokáta;

b. písomne informovať advokáta o každej zmene v rozsahu alebo spôsobe výkonu právnej
služby,

c. včas informovať advokáta o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré súvisia (priamo alebo
nepriamo) s poskytovaním právnej služby, v opačnom prípade advokát nenesie zodpovednosť



za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že ho klient s dostatočným predstihom
o týchto relevantných skutočnostiach neinformoval,

d. uhradiť splatnú odmenu vo výške stanovenej touto zmluvou,
2. Advokát sa pri poskytovaní právnej služby zaväzuje:

a. zachovávať Ústavu a ostatné zákony SR, ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy
a v ich medziach sa riadiť, advokátom akceptovanými, príkazmi klienta,

b. dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovania právnych služieb,
C. zachovávať mlčanlivosť.

3. Advokát prehlasuje, že škody spôsobené klientovi pri výkone právnej služby budú po celú dobu
trvania tejto zmluvy kryté, maximálne do sumy 3.000.000,- EUR, poistnou zmluvou advokáta
o poistení zodpovednosti za škodu. V prípade vzniku škody, za ktorú advokát preukázatel'ne
zodpovedá, túto advokát po jej vyčíslení bez zbytočného odkladu uplatní vo svojej zmluvnej
poisťovni.

Článok IV
Povinnosť mlčanlivosti

1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
poskytovaní právnej služby.

2. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže len klient. Súhlas musí mať písomnú
formu.

3. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient poz baví tejto povinnosti, ak
usúdi, že pozbaven ie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v rozpore so záujmami klienta.

4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť
prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.

Článok V
Odmena, režijný paušál, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času

1. Výška odmeny sa stanovuje dohodou ako hodinová odmena vo výške 70,- EUR (slovom
sedemdesiat eur) bez DPH a to za každú aj začat ú hodinu poskytovania právnej služby, pričom
k uvedenej odmene bude pripočítaná DPH v súlade s platnými právnymi predpismi vo výške 14,-
EUR. Celková hodinová odmena je teda vo výške 84,- EUR s DPH. Odmena je dohodnutá
v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Vzhl'adom na dohodnutý rozsah právnej služby predstavuje maximálna výška odmeny sumu vo
výške 1.400,- EUR (slovom tisíc štyristo eur) bez DPH, pričom k uvedenej odmene bude
pripočítaná DPH v súlade s platnými právnymi predpismi vo výške 280,- EUR. Maximálna výška
odmeny je teda vo výške 1.680,- EUR.

3. Advokát nemá popri odmene podl'a ods. 1 tohto článku nárok na akékol'vek iné plnenie za
poskytovanie právnej služby, najmä režijný paušál, náhradu hotových výdavkov alebo cestovných
výdavkov a náhradu za stratu času. Uvedené výdavky sú zahrnuté v odmene za poskytovanie
právnej služby.

4. Klient nebude poskytovať advokátovi preddavky na odmenu za poskytovanie právnej služby.
5. Odmena advokáta je splatná na základe faktúry vystavenej do 14. odo dňa odovzdania analýzy

klientovi v súlade s touto zmluvou. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia klientovi.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, ako aj rozsah poskytnutej právnej služby,
v opačnom prípade je klient oprávnený túto faktúru vrátiť advokátovi. Pre opravenú faktúru plynie
nová lehota splatnosti podl'a tohto odseku.

Článok VI
Ukončenie zmluvy

1. Advokát je podl'a ust. § 22 ods. 1 zákona o advokácií oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní
právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a
klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí
dôvody uvedené v ustanovení § 21 zákona o advokácií.

2. Klient môže okamžite od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len v prípade podstatného
porušenia zmluvných povinností zo strany advokáta.

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.



Článok VII
Doručovanie

1. Zmluvné strany doručujú svoje písomnosti adresované druhej zmluvnej strane na adresu sídla,
pracovné materiály na e-mailové adresy.

2. V prípade, že sa zásielku doručovanú podl'a ods. 1 nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za
doručen ú uplynutím tretieho dňa počítaného odo dňa nasledujúceho po dni, kedy sa vrátila strane,
ktorá ju doručuje.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Advokát nie je viazaný príkazmi klienta, najmä ak sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo v rozpore s oprávnenými záujmami advokáta.

2. Advokát zodpovedá klientovi za škodu podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných exemplároch, z nich po jednom pre klienta

a advokáta.
4. Akékol'vek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sa musia robiť číslovanými dodatkami, podpísanými

obidvoma zmluvných stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluvná voľnosť strán

nie je obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a tiež
vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu, ktorý je zrozumiteľný, rozumejú a na znak súhlasu ju
podpisujú.

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia zmluvných povinností podľa tejto zmluvy.
7. Zmluva je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po jej

zverejnení.

V Trenčíne, dňa l~ .J;. ·zot'l V Trnave, dňa 28.03.2014
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