
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 
v 
f, • 

Táto Zmluva o poskytovaní právnych služieb je uzavretá podľa§ 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník a prislušných ustanovení 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 (ďalej len „Zmluva") medzi 
nasledovnými zmluvnými stranami: 

Trenčiansky samosprávny kraj , so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín , Slovenská republika, IČO: 
3612 6624, DIČ 2021613275: bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, 
zastúpený: Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom (ďalej len „Klient"), 

a 

SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o ., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 244 
780, DIČ: 2023 678 283, IČ DPH: SK 2023 678 283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel Sro, vložka č. 86404/B, bankové spojenie: Tatra banka, a.s„ IBAN: SK7811000000002927887646, 
zastúpený: Pavlom Poláčkom , konateľom (ďalej len „Poskytovatel"'). 

(Klient a Poskytovateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Strany" a jednotlivo ako „Strana"). 

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby 
v nasledovnej právnej záležitosti Klienta: 

príprava právneho stanoviska zameraného na analýzu právnej povahy záväzného stanoviska mesta, 
postup a podmienky pri jeho udeľovaní a dostupných opravných prostriedkov; analýza doterajšieho 
priebehu povoľovania stavby a návrh ďalšieho postupu a krokov v konaní. 

1.2 V prípade požiadavky Klienta sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby aj v 
iných právnych záležitostiach Klienta, najmä v prípadných súdnych a iných konaniach súvisiacich s právnym 
stanoviskom, za podmienok ustanovených osobitnou zmluvou. 

1.3 Tretia osoba môže právne služby Poskytovateľa využiť alebo sa na ne spoľahnúť len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. 

1.4 Poskytovateľ môže Klientovi poskytovať právne služby aj prostredníctvom spolupracujúcich a iných advokátov 
a s využitím svojich zamestnancov a iných externých spolupracovníkov, najmä externých znalcov, poradcov 
a ďalších odborníkom. Takýto externí spolupracovníci budú ustanovení ako zástupcovia Klienta na náklady 
Klienta. Poskytovateľ je povinný ustanovenie externých spolupracovníkov a náklady spojené s ich činnosťou 
vopred prerokovať s Klientom, okrem prípadu, ak vec neznesie odklad. 

2. ODMENA 

2.1 V prípade právnych služieb uvedených v článku 1.1 tejto Zmluvy sa Strany dohodli na fixnej odmene vo výške 
2 430 Eur bez DPH. ku ktorej bude pripočítaná DPH vo výške 486 Eur. Celková odmena za právne služby 
uvedené v článku 1.1 tejto Zmluvy teda bude 2 916 EUR. K tejto odmene bude pripočítaná paušálna suma 
za Hotové výdavky podľa bodu 3.1 nižšie. 

2.2 V prípade zastupovania Klienta v konaní pred súdom sa odmena pod ľa bodu 2.1 vyššie zvyšuje o trovy 
právneho zastupovania (ďalej len „Trovy konania"), ktoré boli súdom priznané Kl ientovi v súlade s vyhláškou 
č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len 
„Vyhláška"). Trovy konania (alebo ich časť) sú splatné do 30 dní odo dňa poskytnutia plnia Klientovi zo strany 
protistrany (alebo jej právneho nástupcu) alebo vymoženia takéhoto plnenia a to v rozsahu poskytnutého 
plnenia. 

3. HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU 

3.1 Popri nároku na odmenu má Poskytovateľ nárok na úhradu všetkých hotových výdavkov vynaložených v 
súvislosti s poskytovaním právnych služieb (ďalej len „Hotové výdavky"). Hotové výdavky zahŕňajú najmä 
náklady na vnútroštátne a medzinárodné hovory (z pevnej a mobilnej siete), náklady na poštové a kuriérske 
služby, poplatky platené notárom, znalcom, prekladateľom, súdom, správnym orgánom a iným orgánom 
verejnej správy, náklady na tlač a kopírovanie, cestovné náklady, náklady na ubytovanie, náklady na preklady 
a služby znalcov a pod .. Hotové výdavky budú účtované vo forme paušálnej sumy vo výške 4% z odmeny za 



poskytovanie právnych služieb. 

3.2 Poskytovateľ si nebude uplatňovať náhradu za stratu času . 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi odmenu za právne služby a Hotové výdavky na základe faktúry (a za 
podmienok v nej uvedených) vystavenej Poskytovateľom (s náležitosťami daňového dokladu). Faktúra je 
splatná do 30 dní od jej doručenia Klientovi. 

4.2 Právne služby podľa tej to Zmluvy budú poskytované formou čiastkových zdaniteľných plnení podľa zákona 
č. 22212007 Z.z . o dani z pridanej hodnoty; vyúčtovanie služieb bude považované za deň uskutočnenia 
čiastkového zdaniteľného plnen ia, pokiaľ sa Strany písomne nedohodnú inak. 

4.3 V prípade ak Klient neuhradí faktúru riadne a včas je Poskytovateľ oprávnený nezačať alebo prerušiť 

poskytovanie právnych služieb a nezodpovedá za prípadné omeškanie. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI 

5.1 Klient je povinný bezodkladne poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné 
pre poskytovanie právnych služieb. Bez výslovnej písomnej žiadosti Klienta nie je Poskytovateľ povinný 
preveriť platnosť, pravdivosť, úplnosť a presnosť takýchto dokumentov a informácii a môže sa na ne 
spoľahnúť v plnom rozsahu. 

5.2 Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku ním žiadanú súčinnosť pri poskytovaní právnych služieb 
podľa tejto Zmluvy. 

5.3 Počas poskytovania právnych služieb môže Poskytovateľ poskytnúť Klientovi návrh právneho stanoviska, 
zmluvy, alebo iného dokumentu na odsúhlasenie alebo spripomienkovanie. Strany týmto berú na vedomie, že 
takýto návrh nepredstavuje finálny dokument Poskytovateľa. Poskytovateľ preto nezodpovedá za prípadné 
konanie alebo nekonanie Klienta na základe takéhoto návrhu. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli , že akékoľvek iné konanie Poskytovateľa , ako konanie s vedomou nedbanlivosťou 
alebo úmyselne je okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. Zodpovednosť Poskytovateľa v súvislosti 
s poskytovaním právnych služieb nesmie presiahnuť sumu trojnásobku súhrnnej odmeny za právne služby; 
v tejto výške je škoda pre Poskytovateľa predv ídateľná . 

5.5 Pri poskytovaní právnych služieb sú Strany oprávnené komunikovať aj s využitím elektronickej komunikácie. 
Riziká spojené s takouto komunikáciou (napr. nedoručenie , omeškanie doručenia , bezpečnostné riziko 
neoprávneného prístupu k takejto komunikácii, riziko vírusov a pod.) si Zmluvné strany uvedomujú. 

5.6 Pokiaľ v tejto Zmluve alebo príslušnom právnom predpise nie je uvedené inak, Strany sa zaväzujú zachovávať 
m lčanl ivosť o všetkých informáciách uvedených v tejto Zmluve alebo získaných v súvislosti s plnením tejto 
Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré je Strana povinná poskytnúť tretej osobe 
na základe zákona alebo rozhodnutia súdu alebo orgánu verejnej správy, alebo ktorých poskytnutie tretej 
osobe je potrebné pre účinné uplatňovanie práv a nárokov z tejto Zmluvy. 

5.7 Klient týmto udeľuje Poskytovate ľovi súhlas so zverejnením obchodného mena, loga Klienta a stručného 
popisu poskytovaných právnych služieb. 

5.8 Poskytovateľ má autorské právo ku všetkým dokumentom, ktoré vytvorí na základe alebo v súvislosti so 
Zmluvou. Akékoľvek nároky na náhradu škody z dôvodu porušenia svojich autorských práv tretími osobami 
sa Poskytovateľ zaväzuje uplatňovať výlučne voči takýmto tretím osobám (a nie Klientovi) a to za predpokladu , 
že škoda nenastala z dôvodu porušenia povinností Klienta. 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Táto Zmluva a všetky dodatky k nej sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a bude interpretovaná 
v súlade s ním. Akýkoľvek spor vyplývajúci alebo súvisiaci s touto Zmluvou (vrátane všetkých 
mimozmluvných povinností vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto Zmluvou) je vo výlučnej rozhodovacej 
právomoci slovenských súdov. 

6.2 Strana nie je oprávnená postúpiť akékoľvek práva alebo započítať akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z alebo 
súvisiace s touto Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany. 

6.3 Klient týmto prehlasuje a potvrdzuje, že k poskytovaniu právnych služieb podľa tejto Zmluvy, ako aj k 
samotnému uzavretiu tejto Zmluvy, došlo na základe žiadosti a iniciatívy Klienta. 

6.4 Strany sú oprávnené túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu 
a to písomnou výpoveďou doručenou druhej Strane. Výpoveď je účinná dňom nasledujúcim po dni doručenia ; 
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v prípade výpovede je Klient povinný zaplatiť neuhradenú časť odmeny za už poskytnuté právne služby 
Ja vzniknuté Hotové výdavky a Poskytovateľ vykonať neodkladné úkony alebo upozorniť Klienta na ich 
vykonanie. 

6.5 Činnosť, pri ktorej môže podľa názoru Poskytovateľa dochádzať k legalizácii príjmov z trestnej činnosti, musí 
Poskytovateľ hlásiť štátnym orgánom a je možné, že Poskytovateľ bude musieť prerušiť poskytovanie 
právnych služieb s tým, že nebude oprávnený Klienta o tom informovať. 

6.6 Táto Zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvoch (2) rovnopisoch , pričom každá Zmluvná strana obdrží jedno 
(1) vyhotovenie tejto Zmluvy. 

6.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

2 6 MAJ 2016 
V Trenčíne, dňa-~--~---

I / v \ 

TrJľ?čiansky samosprávny kraj 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

V Bratislave , dňa 1 q ·S-: '2 oj b 

SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o. 
Pavol Poláček, konateľ 
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