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Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Stredná odborná škola dopravná 
Rosinská cesta 2  

010 08 Žilina 

IČO: 651117 
DIČ: 2020639104 

Zapísaná Štatistický úrad SR, Zriaďovacia listina č. 6216/2009/OŠ-003 
Zastúpený:  Ing. Mária Vítová, PhD., MBA 

(ďalej ako „klient“) 
a 

Mgr. Milan Sadloň – advokát 

V. Paulínyho-Tótha 30, BOX 121 
905 01 Senica 

IČO: 37846370 
DIČ: 1028265986 

 (ďalej ako „advokát“) 

 
(spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 
Uzatvárajú túto 

Zmluvu o poskytovaní právnych služieb 
 

I. 

Predmet zmluvy 
1. Advokát sa zaväzuje v súlade so zákonom o advokácii a príslušnými právnymi normami 

poskytovať klientovi podľa jeho pokynov prostredníctvom advokátov a advokátskych koncipientov 
komplexnú právnu, poradenskú a konzultačnú pomoc, poskytovať právne rady, spisovať listiny o 

právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory, vykonávať správu majetku a ďalšie formy právneho 

poradenstva a právnej pomoci vrátane právneho zastupovania klienta pred súdmi, orgánmi verejnej 
moci a inými právnymi subjektmi vo veciach určených klientom v zmysle tejto zmluvy. 

2. Predmetom tejto zmluvy je najmä úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní 
právnych služieb za trvania tejto zmluvy. 

3. K účelu zastupovania klienta pred súdmi, orgánmi verejnej moci alebo voči tretím osobám vystaví 

klient podľa potreby advokátovi osobitnú plnú moc. 
 

II. 
Odmena 

1. Za poskytovanie právnej pomoci bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá paušálna odmena 
podľa § 2 ods. 2 písm. b) a §5 ods. a) vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov vo výške 700,- EUR za poskytovanie právnych služieb počas kalendárneho 

mesiaca v rozpätí maximálne 30 hodín/mesačne.  
2. Za poskytnutie právnej pomoci a revízií interných smerníc bola medzi zmluvnými stranami  

dohodnutá podľa § 2 ods. 2 písm. b) a §5 ods. b) vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov odmena vo výške 700,- EUR splatná do 05.10.2019 bezhotovostne na 

základe vystavenej faktúry a poukázaná bude na bežný účet advokáta uvedený vo faktúre. 

3. Odmena za právne služby za bežný mesiac podľa Článku I, bodu 1 Zmluvy je splatná v lehote 5 dní 
po uplynutí bežného mesiaca na základe vystavenej faktúry a poukazovaná bude na bežný účet 

advokáta uvedený vo faktúre. 
 

III. 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Klient sa zaväzuje pravdivo a včas informovať advokáta o všetkých okolnostiach súvisiacich 

s poskytovaním právnych služieb na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 
2. Klient sa zaväzuje odovzdať advokátovi včas všetky informácie a materiály potrebné pre jeho 

činnosť na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb.  
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3. Klient je povinný na požiadanie poskytnúť advokátovi všetko nevyhnutné pre potreby plnenia 

jeho služieb podľa zmluvy o poskytovaní právnych služieb, vrátane potrebných vysvetlení. 
Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie služieb, a to najmä 

nie však výhradne, pripraviť a odovzdať listiny a iné záznamy, vykonať právne úkony a úkony právnej 
povahy podľa odborného názoru advokáta, nevyhnutné  pre riadne poskytnutie právnych služieb na 

základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Advokát v prípade neposkytnutia súčinnosti zo 

strany klienta podľa predchádzajúcej vety, nebude v omeškaní s plnením svojich povinností podľa 
zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

4. Klient je povinný všetky zmeny na svojej strane, majúce dopad na dohodnutý predmet zmluvy, 
bezodkladne písomne oznámiť advokátovi. 

 
IV. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  a účinnosť od 01.10.2019 a stáva sa pre zmluvné 
strany právne záväznou jej podpisom  oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3. Zmluvné strany si dohodli 1-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, počas ktorého bola písomná výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 
 

V. 
Osobitné ustanovenia 

1. Klient poskytne advokátovi včasné a pravdivé informácie o právnych problémoch a vytvorí 
všetky podmienky, najmä presným popisom skutkového stavu, predložením dôkazných prostriedkov 

a zabezpečením informácií pre to, aby právna pomoc bola v záujme klienta poskytovaná objektívne, 

zodpovedne a s náležitou starostlivosťou a aby zastupovanie klienta bolo navonok reprezentatívne. 
2. Advokát je povinný pri poskytovaní právnej pomoci riadiť sa inštrukciou odovzdanou jej 

klientom. Je však oprávnený odmietnuť splnenie úlohy, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom. 
 

VI. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 pre každú zo zmluvných strán. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných 
zmluvnými stranami. 

3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov, platia ustanovenia zmluvy.  
4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy po jej podpise stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým 

dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo 
neúčinných ustanovení tejto zmluvy alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré nie sú touto zmluvou 

upravené, sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktoré sú obsahom a 
účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, že táto zmluva bola 

uzavretá určite, vážne a zrozumiteľne, na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú. 

 
V Žiline, dňa 30.09.2019    V Senici, dňa 25.09.2019 

 

Klient:       Advokát: 
 

  
Ing. Mária Vítová, PhD., MBA    Mgr. Milan Sadloň 

riaditeľka Strednej odbornej školy dopravnej  advokát 


