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Zmluva 

l o poskytovaní právnych služieb 

uzavretá podľa 566 a nasl. zákona č. 51 3/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "zmluva") 

~ 
Zmluvné strany 

JUDr. Matej Dubčák, a okát, 
so sídlom: Karadžičova O, 821 08 Bratislava, IČO: 42 192 862, DIČ : 1083178547, zapísaný v zozname advokátov pod číslom 5426, , 
bankové spojenie : - · - -- - - - - - - - - -- - --- - - - · , e-mailová adresa: 

1 •• „. -
1 

Tren~iansky : :mospráln'y kr~j , 
so sídlom: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624, DIČ: 2021613275, bankové spojenie: štátna p9kladnica, IBAN: 
SK51 8180 0000 0070 OID50 4489 zastúpený: Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom TSK, kontaktná osoba: Mgr. Michal Zitňanský, LL.M„ 
riaditeľ úradu TSK, e-ma'Jová adresa: michal.zitnansky@tsk.sk (ďalej Jen ,Klient'). 

Preambula 
Klient za účelom vykonania prieskumu trhu požiadal advokáta o predloženie cenového návrhu na poskytnutie služby pre predmet 
zákazky: ,Vypracovanie ~rávnej analýzy uplatn iteľnosti nároku skupiny zhotoviteľov diela HANT & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT na 
zaplatenie ceny za navifc práce realizované na stavbe ,Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu" v súlade so zákonom 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V lehote na predkladanie 
ponúk stanovenej v žiadisti Klienta, Advokát dňa 22.09.2016 zaslal cenovú ponuku na poskytnutie služby, pričom táto cenová ponuka 
Advokáta bola Klientom ako verejným obstarávateľom akceptovaná ako ponuka s najnižšou cenou. Na základe vyššie uvedených 
skutočností sa zmluvné s rany dohodli uzatvoriť túto zmluvu o poskytnutí právnych služieb. 

Ad k·t t' t ·· J. · Kl' t kt · I. Pl r~dbmetz~_lu~ V · · · 1· 1 t ·t 1· t' · k k · vo a sa ym o zavazuie, ze pre 1en a pes y ne pravnu s uz u, spoc1vaiucu vo ypracovan1 pravne1 ana yzy up a ni e nos 1 naro u s up1ny 
zhotoviteľov diela HANT 1 & INGSTEEL & PSJ HYDROTRANZIT na zaplatenie ceny za naviac práce realizované na stavbe ,Rekonštrukcia 
objektu kasární Trenčianr.keho hradu' (ďa l ej aj , Predmet zmluvy'). Predmet zmluvy bol podrobnejšie špecifikovaný v e - maile Klienta zo dňa 
19.09.2016, ktorý tvorí pr\lohu tejto zmluvy. 
Klient sa zaväzuje, že v tejto veci bude poskytovať potrebnú súčinnosť. 
Advokát sa zaväzuje postupovať pri zariaďovaní záležitosti Klienta s odbornou starostlivosťou a v zmysle jeho pokynov v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej rtubliky. Od pokynov Klienta sa Advokát môže odchýliť len vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Klienta 
a Advokát nemôže včas ostať jeho súhlas. Advokát je pri činnosti podľa tejto zmluvy povinný konať v súlade so záujmami Klienta, s ktorými ho 
Klient oboznámil. 
Advokát je povinný včas yžiadať od Klienta, ak je to v konkrétnom prípade potrebné, osobitnú plnú moc, ktorú je Klient povinný vystaviť. 
Advokát si vyhradzuje pr vo nevykonať úkon, vykonaním ktorého bol Klientom poverený, pokiaľ je tento úkon v rozpore s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky alebo je v rozpore s právnym názorom Advokáta. 

1 II. Odmena Advokáta 
Zmluvné strany dojednáv~·ú odmenu Advokáta v súlade so zaslanou cenovou ponukou Advokáta zo dňa 22.09.2016, ktorá bola zaslaná v súlade 
so zákonom 343/2015 Z .. o verejnom obstarávaní a v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych sl žieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška"). 
Za poskytnutú právnu sluŽbu (Predmet zmluvy) sa Klient zaväzuje Advokátovi zaplatiť sumu vo výške 1.200.-EUR (slovom: tisícdvesto eur), ku 
ktorej nebude účtovaná DfH. nakoľko Advokát nie je platcom DPH. 
Advokát nemá popri náro~u na odmenu nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, nakoľko tieto sú zahrnuté v dohodnutej 
odmene. 
Odmena bude zo strany ~lienta uhradená po odovzdaní predmetu zmluvy na základe fakturácie na účet Advokáta vedený v BRE Bank SA, 
pobočka zahraničnej ban~y r Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia Klientovi. 

[ III. Práva a povinnosti Zmluvných strán 
Zmluvné strany sa dohodli, že Advokát poskytne Klientovi právnu službu tvoriacu Predmet zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa účinnosti tejto 
Zmluvy. 
Klient sa zaväzuje poskytovať Advokátovi včasné, pravdivé a úplné informácie a predkladať Advokátovi všetky potrebné listiny slúžiace 
k riadnemu poskytovaniu ~rávnych služieb. 
Klient je povinný pri odovzdaní veci Advokátovi písomne oznámiť, že ho v predmetnej veci zastupoval iný advokát vrátane identifikačných údajov 
tohto advokáta. V prípade, ak Klient písomne takúto informáciu neoznámi, má sa za to, že Klienta v predmetnej veci pred jej odovzdaním 
Advokátovi žiadny iný advbkát nezastupoval. 
Osobný kontakt bude medzi zmluvnými stranami zabezpečený e-mailom a telefonicky, v zložitejších prípadoch osobne priamo v sídle Advokáta, 
prípadne na inom stranam~1 dohodnutom mieste. 
Advokát je povinný zach vávaľ mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, 
pričom táto povinnosť trvá neobmedzene aj po skončení platnosti tejto zmluvy. 
Povinnosť zachovať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu ako aj na 
prípady, kedy Advokátovi ~ovinnosť poskytnúť informácie a súčinnosť vyplýva z príslušného právneho predpisu. 
Povinnosť mlčanlivosti trv9 aj v prípade ukončenia činnosti Advokáta. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že sa bude v plnej miere zachovávať dôverná povaha všetkých informácií tvoria ich obsah tejto zmluvy ako aj 
informácii, ktoré Advokát prevezme počas poskytovania právnych služieb. Predmetné informácie budú považo ané za predmet advokátskeho 
tajomstva. 
V prípade, ak Klient oboznamuje Advokáta s informáciami tvoriacimi predmet obchodného tajomstva, je povin ý na túto skutočnosť Advokáta 
výslovne upozorniť a všetky listiny výrazne označiť ako ,Dôverné". Bez osobitného označen ia listín bude Advo át zaobchádzať s listinami ako 
s ostatnými listinami tvoriacimi predmet advokátskeho tajomstva. 
Klient podpisom tejto zmluvy udeľuje Advokátovi výslovný súhlas, aby Advokát podľa svojho uváženia overoval pravdivosť a úplnosť informácii 
poskytnutých Klientom; možnosť Advokáta odstúpiť od tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Týmto ustanovením evzniká Advokátovi povinnosť 
overovať pravdivosť a úplnosť informácii poskytnutých Klientom. 
Klient v záhlaví tejto zmluvy oznámil Advokátovi e-mailovú adresu, pričom sa zmluvné strany dohodli, že A vokál je oprávnený informovať 
Klienta o postupe pri vybavovani vecí a o písomnostiach, ktoré Advokát dostal alebo odosiela zasielaním e- ailových správ na uvedenú e
mailovú adresu. Na túto adresu je Advokát oprávnený aj odpovedať na otázky Klienta v súvislosti s poskytov~ ím právnych služieb. Zmluvné 
strany sa dohodli, že tieto informačné povinnosti Advokáta sú splnené odoslaním e-mailovej správy na e-mailovú! adresu uvedenú v tejto zmluve. 
Klient sa zaväzuje písomne oznámiť Advokátovi vopred zmenu svojej e-mailovej adresy pre tento účel. Zmluvn!' strany sa dohodli, že Advokát 
môže uvedené informačné povinnosti plniť aj na inú e-mailovú adresu, ktorú Klient použil pri komunikácii s Advok tom. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Advokát nezodpovedá za akékoľvek následky či škody vzniknuté Klientovi v dôsle ku toho, že sa riadil telefonicky 
poskytnutou informáciou zo strany Advokáta, a to najmä vzhľadom na nemožnosť v telefonickom styku poskyt úť Advokátovi všetky potrebné 
relevantné informácie a podklady. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Advokát je oprávnený spisový materiál Klienta uchovávať v pripade ukončenia z stupovania v konkrétnej veci aj 
len elektronicky za podmienky, že je povinný Klientovi odovzdať alebo v origináli uchovať tie originály listín, ktor~ nemá povinnosť archivovať iná 
osoba (napr. súd alebo správny orgán), a že listinný spisový materiál konkrétnej veci môže byť skartov ný po ukončení zastupovania 
v predmetnej konkrétnej veci. 
Vzhľadom na skutočnosť, že Klient samostatne overuje skutočnosti, či na majetok niektorého z jeho dlžník v či protistrán nebol vyhlásený 
konkurz alebo povolená reštrukturalizácia (či začatie ktoréhokoľvek z týchto konaní). tak Advokát nie je povinný v konávať takéto overovanie. 

IV. Doba trvania zmluvy 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú , a to do skončenia poskytnutia právnej služby špecifikovanej v čl . I. bod .1 tejto zmluvy. 
Obidve zmluvné strany sú oprávnené zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou , a to písomnou výpoveďou. 
Výpoveďou tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie náhrady škody alebo odmeny, na ktorú vznikol náro . 

v. Záverečné ustanovenia 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda činnosť dňom jej zverejnenia v 
súlade §47a Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni ej zverejnenia súlade so zák. č. 
211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoršich predpisov na webovom sídle Klienta. 
Klient týmto udeľuje súhlas, aby Advokát spracoval a použil jeho údaje ktoré sú ako osobné údaje chránen' podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 
Advokát je oprávnený osobné údaje použiť na svoje evidenčné účely a pri vykonávaní úkonov podľa tejto mluvy. Udelený súhlas sa týka 
nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, čís lo občianskeho pr ukazu, povolanie, zamestnanie, 
funkcia. Súhlas môže byť kedykoľvek pisomne odvolaný a platí po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Klie tom a Advokátom a po dobu 10 
rokov od jeho skončenia. V prípade, že Klient je právnickou osobou, má sa za to, že súhlas podľa tohto b u udeľujú Advokátovi členovia 
štatutárneho orgánu Klienta ako fyzické osoby, a to podpisom tejto zmluvy v mene Klienta. 
Strany sa výslovne dohodli, že ich vzťahy založené touto zmluvou sa podľa § 262 ods. 1 Obchodného ákonníka spravujú Obchodným 
zákonnikom aj v prípade, že Klient nie je podnikateľom. 
Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné robiť len formou pí omných dodatkov podpisaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Strany vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnení s predmet m zmluvy nakladať, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zml~vu. V prípade, že taká okolnosť 
existuje zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží je en rovnopis. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vá ne prejavenej vôle, neuzatvárajú 
ju v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu, byť touto zmluvou viazaní, ju podpisujú. 

Prílohy: Príloha č.1-e-mail Klienta zo dňa 19.09.2016 (podrobnejšia špecifikácia Predmetu zmluvy). 

V Trenčine, dňa f f.:„f f?.. :~ 
ZaKlient~1 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda 

V Bratislave, d 

1 

a 11 .10.2016 

Za Advpkáta: 

JUDr. Matej D bčák, advokát 
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M Gmail Matej Dubčák <matej .dubcak@gmail.com> 

prieskum trhu ziadost o predlozenie ponuky 

Zitnansky Michal (T~K) <michal.zitnansky@tsk.sk> 
Komu: matej.dubcak@gmail.com 

19. septembra 2016, 10:31 

Dobrý deň , i 
v rámci prieskumu tr u si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenového návrhu 
na poskytnutie služ pre predmet zákazky: „Vypracovanie právnej analýzy 
uplatniteľnosti nárok~ skupiny zhotoviteľov diela HANT & INGSTEEL & PSJ 
HYDROTRANZIT n~ zaplatenie ceny za naviac práce realizované na stavbe 
„Rekonštrukcie objeilktu kasární Trenčianskeho hradu"" v súlade so zákonom 
343/2015 Z .z. o ver jnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších pr dpisov. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb je 
vypracovanie právni· analýzy v predpokladanom rozsahu 10-12 hodín. 
Skutkový stav: 
Na základe výsledk v verejného obstarávania skupina dodávateľov HANT & INGSTEEL 
& PSJ HYDROTRA~ZIT, zastúpených vedúcim členo_m združenia spoločnosťou Dopravné 
stavby, a.s. (od : 19. 9.2007 do: 04.12.2015 obchodne meno HANT BA DS, a.s.), 
realizovala stavbu „ · ekonštrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu". 
Spoločnosť Dopravnfb stavby, a.s. zaslala dňa 01 .02.2016 objednávateľovi diela 
Trenčianskemu sam správnemu kraju (ďalej len „TSK"), návrh Dodatku č.2 k Zmluve 
o dielo č. TS- 001/0 1 - 2011 , uzatvorenej dňa 26.11.2011 (ďalej len „návrh 
Dodatku č.2 k Zmlu f o dielo"). 
Predmetným návrha Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo má dôjsť k zvýšeniu celkovej 
ceny diela o 255.08 , 13 EUR bez DPH, a to z dôvodu, že počas realizácie 
projektu nastali požiadavky na realizáciu naviac prác, ktoré zmluvné strany pri 
uzatváraní zmluvy nf,predpokladali, a ktorých realizácia bola nevyhnutná na 
riadne vykonanie diela a jeho odovzdanie objednávateľovi. 
V Znaleckom posud~ č. 5/2015, ktorý vypracoval znalec Ing. Jozef Prekop, 
Západná 12, 911 08 renčín , dňa 05.02.2015, sa uvádza, že zhotovite ľ 

zrealizoval naviac pr · ce, ktorých hodnota predstavuje sumu vo výške 255.084, 14 
EUR bez DPH. Na z · klade záverov tohto znaleckého posudku je zrejmé, že potreba 
naviac prác vznikla dôsledku nedostatočne pripravenej projektovej 
dokumentácie „Reko štrukcia objektu kasární Trenčianskeho hradu" vypracovanej 
Ing. Richardom Schl singerom a akad. arch. Mariánom Striežencom (ďalej len 
„projektová dokume tácia"). Pri jednotlivých položkách naviac prác znalec v 
znaleckom posudku viedol, že za tieto naviac práce zodpovedá projektant. 
Predpokladaný termin dodania právnej analýzy je do 14 dní od účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí právnej p ' moci. 
V cenovej ponuke je potrebné uviesť navrhovanú celkovú cenu v EUR s DPH za celý 
predmet zákazky. A nie ste platiteľom DPH, uveďte navrhovanú celkovú cenu v 
EUR a upozornite v onuke, že nie ste platcom DPH. Celková cena musí byť 
stanovená vrátane v etkých nákladov uchádzača súvisiacich s dodaním predmetu 
zákazky. Cenový ná rh žiadame zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: michal. 
zitnansky@tsk.sk s značením „ Prieskum trhu - Právna analýza - Hant" vo forme 
vyplnenej tabuľky ktdrá je prílohou tohto e-mailu do 22.09.2016. 
Kontaktná osoba: Mi hal Žitňanský , tel. 0903 771 242. 
S pozdravom, 
Michal Žitňanský. 

Mgr. Michal Žif"ľansk ·, LL.M. 

:::::=::d:~:::::r:::=·::::~=ajetku a verejného obstarávania 
Trenčiansky samosp ávny kraj 
K dolnej stanici 7282 20A 

11. IO. 2016 15:39 
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911 01 Trenčín 

tel. : +421 32/65 55 862 
mobil: +421 901 918 165 
e-mail: michal.zitnansky@tsk.sk 
web: www.tsk.sk 
facebook: facebook.com/trencianskazupa 
twitter: twitter.com/trencianskazupa 
youtube: youtube.com/trencin region 
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