
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  o zmene a doplnení  

niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 

ďalej len „zmluva“ 

1 Zmluvné strany 

 

1.1 Klient: Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1 

Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 

IČO: 00 397 865 

DIČ: 2020845332 

IČ DPH: SK 2020845332 

Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 

 

 

  (ďalej len „klient“) 

 

 

1.2 Advokát: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 

IČO:  36 853 186 

DIČ:  2022482715 

IČ DPH: SK2022482715 

Zapísaný: OR OS BA I, odd. Sro, vložka č. 48948/B 

Zastúpený: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ 

  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: 631979753/0900 

IBAN: SK80 0900 0000 0006 3197 9753 

 

Osoby oprávnené konať vo veciach: 

a) zmluvných:  JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 

  

 b) technických: Mgr. Ivana Vojtášová 

  JUDr. Jana Mitterpachová, PhD. 

                                                  JUDr. Peter Andrejčík 

 Mgr. Marek Strachan 

 Mgr. Lívia Piervolová 

 

kontaktný e-mail: sedlacko@sedlacko.sk  

 

(ďalej len „advokát“)  



2 Úvodné ustanovenia 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania „Právne 

poradenstvo - 2021“. 

2.2 Touto zmluvou sa stanovuje právny režim poskytovania služieb advokátom v 

zmysle tejto zmluvy na základe uzatvorenia jednotlivých čiastkových zmlúv, ktorou bude 

pri poskytovaní služieb v celkovej cene bez DPH do 3 320,00 EUR objednávka. 

V čiastkovej zmluve (objednávke) bude presne určená požadovaná služba, miesto 

poskytovania služby a ostatné dodacie podmienky. 

2.3 Čiastkové zmluvy budú uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti Univerzity 

Komenského v Bratislave v súlade s Prílohou č. 2 tejto zmluvy – Zoznam kontaktných 

osôb. 

3 Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právneho poradenstva a právnych služieb 

advokátom.  

3.2 Poskytovanie právneho poradenstva a právnych služieb zahŕňa najmä: 

3.2.1 poskytovanie komplexných právnych služieb v súlade s požiadavkami klienta, 

3.2.2 vypracovanie právnych analýz, rozborov, stanovísk a odporúčaní,  

3.2.3 právne poradenstvo vo veciach týkajúcich sa správy a nakladania s majetkom 

štátu, 

3.2.4 príprava, vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv, zmluvných dodatkov 

a súvisiacej dokumentácie, 

3.2.5 právna podpora klienta pri rokovaniach a pracovných stretnutiach s tretími 

osobami, 

3.2.6 právna podpora klienta pri kontrolách realizovaných v súlade s verejnoprávnymi 

predpismi, napr. pri kontrolách realizovaných Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky, Úradom pre verejné obstarávanie, Inšpektorátom práce, 

3.2.7 právne poradenstvo v procese verejného obstarávania vrátane prípravy 

a pripomienkovania súťažných podkladov a súvisiacej dokumentácie, 

3.2.8 právne poradenstvo pri tvorbe vnútorných predpisov, najmä ich príprava 

a vypracovanie, 

3.2.9 poskytovanie poradenstva v pracovnoprávnej oblasti 

3.2.10 právne zastupovanie v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom 

konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní, vrátane prípravy týchto 

konaní, 

3.2.11 všeobecné právne poradenstvo vyplývajúce z aktuálnych potrieb klienta. 

3.3 Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi počas trvania tejto zmluvy právne poradenstvo 

a právne služby riadne, včas a s odbornou starostlivosťou a klient sa zaväzuje uhrádzať 

v prospech advokáta odmenu za poskytnuté právne poradenstvo a právne služby vo 

výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve.  



4 Cena 

4.1 Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený na 

cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených 

nákladoch a primeranom zisku. 

4.3 Cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady advokáta vynaložené v súvislosti s 

poskytnutím predmetu zmluvy a primeraný zisk. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že advokát má za poskytnuté právne poradenstvo a právne 

služby nárok na hodinovú odmenu vo výške: 

Cena za osobohodinu bez DPH: 50,- €  

DPH 20%:   10,- € 

Cena s DPH:   60,- € 

4.5 Advokát poskytne právne poradenstvo a právne služby za ceny, ktoré boli obsiahnuté 

v ponuke predloženej do verejného obstarávania a sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 

– Ponuka advokáta. 

4.6 Na poskytovanie služieb klient neposkytne advokátovi preddavky. 

4.7 Maximálny finančný objem pre celý predmet zmluvy je 100 000,00 Eur bez DPH. 

Celková zmluvná cena za predmet plnenia bude závisieť od finančných možností  

a potrieb klienta a od reálne poskytnutého právneho poradenstva a právnych služieb. 

4.8 V prípade zákonnej úpravy DPH bude možné upraviť cenu písomným dodatkom k 

zmluve.  

5 Platobné podmienky 

5.1 Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. 

Poskytnuté právne poradenstvo a právne služby na základe objednávok/čiastkových 

zmlúv bude advokát fakturovať predložením faktúr, ktoré advokát vystaví po prevzatí 

a odsúhlasení predmetu plnenia klientom. 

5.2 Všetky faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a popis úkonov, ktoré advokát 

v súvislosti s poskytovaním predmetu zmluvy vykonal. Popis úkonov obsahuje označenie 

zamestnanca alebo spolupracovníka advokáta, opis vykonaného úkonu, čas jednotlivého 

úkonu a čiastku odmeny pripadajúcu na jednotlivý úkon.  

5.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry klientom. Ak 

predložená faktúra nebude vystavená v súlade s ustanoveniami zmluvy a citovanými 

právnymi predpismi podľa bodu 5.2, klient ju vráti v lehote splatnosti advokátovi na 

dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia klientovi. 

 



6 Podmienky poskytovania právnych služieb 

6.1 Právne služby a právne poradenstvo sa budú poskytovať klientovi v jeho priestoroch na 

adresách podľa Prílohy č. 2 zmluvy, v priestoroch advokáta, prípadne na iných miestach 

podľa dohody zmluvných strán. 

6.2 Právne služby a právne poradenstvo bude poskytované písomnou formou v listinnej, resp. 

e – mailovej podobe a ústnou formou. 

6.3 Na konania, pre ktoré bude nevyhnutné udelenie osobitného plnomocenstva zo strany 

klienta, sa klient zaväzuje udeliť advokátovi osobitnú plnú moc. 

6.4 Klient sa zaväzuje:  

6.4.1 poskytnúť včas advokátovi úplné, pravdivé a prehľadné informácie, ktoré sú 

bezodkladne nutné k realizácii predmetu zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva, že 

si ich má zabezpečiť advokát sám v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy, 

6.4.2 vytvoriť riadne podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy a poskytovať 

advokátovi po dobu trvania tejto zmluvy nevyhnutnú súčinnosť, ak si túto 

súčinnosť advokát dôvodne vyžiada, 

6.4.3 bezodkladne informovať advokáta o prípadných zmenách pri realizácii predmetu 

zmluvy. 

6.5 Advokát sa zaväzuje:  

6.5.1 realizovať predmet zmluvy na kvalitnej a profesionálnej úrovni v rozsahu tejto 

zmluvy, 

6.5.2 zabezpečiť realizáciu zmluvy v najvyššej kvalite, a postupovať s odbornou 

starostlivosťou a s prihliadnutím na záujmy klienta, 

6.5.3 dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto zmluvy bola maximálne účelná a 

hospodárna, 

6.5.4 bezodkladne po zistení písomne upovedomiť klienta o všetkých prekážkach, 

realizácie zmluvy a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok. 

6.6 Advokát v celom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla v dôsledku 

porušenia povinností advokáta vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy alebo zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

6.7 Advokát má nárok na odplatu len za riadne a včas poskytnuté služby. 

7 Ochrana osobných údajov 

7.1 Účelom spracúvania osobných údajov v zmysle tejto zmluvy je zabezpečenie 

a umožnenie výkonu zmluvných práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

v spojitosti s používaním informačných systémov IS Záväzkové vzťahy, IS Ubytovanie 

a IS personalistika a mzdy. 

7.2 Na základe tejto zmluvy sprístupní klient advokátovi nasledujúce osobné údaje: 

7.2.1 Z IS Záväzkové vzťahy – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého a prechodného 

pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP alebo pasu, e – mailová adresa, 

telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis. 

7.2.2 Z IS Ubytovanie – meno, priezvisko, titul, fotografia, osobné číslo študenta, 

variabilný symbol, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, platnosť 



prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP alebo pasu, pohlavie, 

dosiahnuté vzdelanie, ročník a stupeň štúdia, študijné výsledky, e – mailová 

adresa, telefónne číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, majetkové 

pomery, číslo bankového účtu, podpis. Pri zahraničných osobách aj miesto 

narodenia, trvanie platnosti víza, účel cesty, číslo povolenia na pobyt cudzincov. 

7.2.3 Z IS personalistiky a mzdy – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, osobné 

číslo zamestnanca, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, dátum a miesto 

narodenia, rodné číslo, číslo OP, dosiahnuté vzdelanie, e – mailová adresa, 

telefónne číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť a štátne občianstvo, podpis, 

spôsobilosť na právne úkony, zdravotný stav, pracovné zaradenie a deň začiatku 

výkonu pracovnej činnosti, náplň práce, pracovný čas, údaje o odpracovaných 

hodinách vrátane práce nadčas, dĺžka čerpanej dovolenky, údaje o pracovnej 

neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje 

o prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu a o absenciách, údaje o zmenenej 

pracovnej schopnosti, údaje o názve predchádzajúcich zamestnávateľov spolu 

s pracovným zaradením a s údajmi o odpracovanej dobe u predchádzajúcich 

zamestnávateľov, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, údaje 

o priznaní dôchodku a o druhu dôchodku, údaje o disciplinárnych opatreniach, 

údaje o poberaní prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie 

finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, 

údaje o bankovom účte fyzickej osoby, interné zrážky, pôžičky a úvery, sumy 

postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeného súdom alebo správnym orgánom, 

peňažné tresty alebo pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi 

vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok 

sociálneho poistenia a dôchodkov, starobného dôchodkového sporenia alebo ich 

preddavkov, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť 

na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje 

o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, 

rodné číslo a adresa, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí 

v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa. 

7.3 Dotknutými osobami sa na účely tejto zmluvy rozumejú nájomcovia, študenti, ostatné 

ubytované osoby na základe Zmluvy o ubytovaní, zamestnanci Univerzity Komenského 

v Bratislave a jej samostatne hospodáriacich a centrálne financovaných súčastí a bývalí 

zamestnanci Univerzity Komenského a jej samostatne hospodáriacich a centrálne 

financovaných súčastí. 

7.4 Advokát je oprávnený spracúvať osobné údaje sprístupnené klientom len v rozsahu 

potrebnom na zabezpečenia predmetu zmluvy. 

7.5 Advokát je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré zodpovedajú účelu ich spracúvania, 

pričom má okrem iného povinnosť: 

7.5.1 spracúvať osobné údaje len na určený účel, 

7.5.2 spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú 

určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie, 

7.5.3 spracúvať osobnú údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie 

je v rozpore so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 



7.6 Advokát je oprávnený na účely plnenia predmetu tejto zmluvy vykonávať len úkony, 

ktoré sú nevyhnutné pre splnenie účelu spracúvania osobných údajov. Za týmto účelom 

majú zamestnanci advokáta možnosť nahliadnutia, uchovávania, premiestňovania 

a využívania osobných údajov nachádzajúcich sa v databázach IS Záväzkové vzťahy, IS 

Ubytovanie a IS personalistika a mzdy na účely plnenia tejto zmluvy. 

7.7 Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá advokát tým, že ich zabezpečí 

pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou 

a rozširovaním. Advokát sa zaväzuje prijať primerané technické, organizačné 

a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov 

v informačných systémoch a to formou a za podmienok stanovených zákonom č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

7.8 Advokát a jeho zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých 

osôb sú povinní zachovávať o nich mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po 

skončení spracúvania osobných údajov, po skončení tohto zmluvného vzťahu 

a u zamestnancov advokáta aj v prípade, ak tento s nimi ukončí pracovný pomer. 

7.9 Advokát sa zaväzuje poučiť vlastné oprávnené osoby o ich právach a povinnostiach pri 

ochrane osobných údajov vyplývajúcich z platných právnych predpisov. 

7.10 Advokát sa zaväzuje bezodkladne oznámiť klientovi každý prípad podozrenia úniku, 

straty, zničenia alebo iného nenáležitého nakladania so spracovávanými osobnými 

údajmi. 

7.11 Advokát po ukončení spracúvania osobných údajov, najneskôr však pred ukončením 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy bezodkladne odovzdá klientovi všetky spracúvané 

osobné údaje a doklady súvisiace s ich spracúvaním v informačných systémoch, ktoré mu 

boli poskytnuté klientom. Ak nie je možné odovzdanie dokumentov klientovi, zabezpečí 

klient bezodkladnú likvidáciu osobných údajov. 

8 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

8.1 V prípade nedodržania lehoty poskytnutia služieb si klient môže uplatniť voči advokátovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy, za každý deň omeškania. 

8.2 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok klienta na náhradu škody.  

8.3 V prípade omeškania platby si advokát môže uplatniť voči klientovi úrok z     omeškania 

v zákonnej výške z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.  

8.4 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa tejto zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak 

omeškanie zmluvných strán preukázateľne spôsobí vyššia moc (požiar, povodeň, 

zemetrasenie a pod.). Trvanie vyššej moci je však dotknutá zmluvná strana povinná ihneď 

oznámiť druhej zmluvnej strane. 

9 Osobitné ustanovenia 

9.1 Na základe tejto zmluvy nemôže dôjsť k poskytnutiu služieb. Poskytnutie služieb je 

možné až na základe uzatvorenia čiastkovej  zmluvy alebo na základe objednávky 

v súlade s touto zmluvou.  

 



10 Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv  

10.1 Klient zašle advokátovi návrh čiastkovej zmluvy alebo objednávku e - mailom na adresu 

uvedenú v Článku 1 tejto zmluvy. 

10.2 V objednávke alebo návrhu čiastkovej zmluvy musia zmluvné strany uviesť: citáciu tejto 

zmluvy, špecifikáciu predmetu čiastkovej zmluvy (druh, množstvo), miesto poskytnutia 

služieb, meno, priezvisko a funkciu zodpovedných osôb oboch zmluvných strán, 

fakturačné údaje, cenu a ďalšie potrebné spresňujúce ustanovenia v súlade s touto 

zmluvou. 

10.3 Advokát predloží doplnený a podpísaný návrh čiastkovej zmluvy v 3 rovnopisoch na 

podpis klienta do 3 pracovných dní od predloženia návrhu, pokiaľ nie je v čiastkovej 

zmluve uvedené inak. 

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby bola čiastková zmluva 

uzatvorená do 7 dní od predloženia jej návrhu klientom advokátovi. 

 

11 Trvanie a ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 2 roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do 

vyčerpania finančného limitu 100 000,00 Eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr. 

11.2 Táto zmluva môže byť ukončená okrem spôsobu uvedeného v bode 11.1. tohto článku 

splnením jedného z nasledovných dôvodov: 

11.2.1 odstúpením od zmluvy, 

11.2.2 dňom straty oprávnenia advokáta k výkonu činnosti, ktorá je potrebná pre 

realizáciu zmluvy, bez potreby uskutočnenia akéhokoľvek úkonu zo strany 

zmluvných strán, 

11.2.3 písomnou dohodou zmluvných strán, 

11.2.4 dňom vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie na advokáta, bez potreby 

uskutočnenia akéhokoľvek úkonu zo strany zmluvných strán. 

11.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení 

zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu 

stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

11.4 Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje:  

11.4.1 omeškanie advokáta s poskytovaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému 

termínu o viac ako 3 dni, okrem prípadu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval 

(vyššia moc),  

11.4.2 omeškanie advokáta s poskytovaním predmetu zmluvy, ak lehota poskytovania 

služieb je určená v hodinách, oproti dohodnutému termínu o viac ako 6 hodín, 

okrem prípadu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc), 

11.4.3 ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými v 

tejto zmluve,  



11.4.4 advokát poskytne klientovi predmet zmluvy takým spôsobom, ktorý je v rozpore 

s touto zmluvou,  

11.4.5 klient je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 

11.5 Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť 

druhej zmluvnej strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť resp. 

dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia 

zmluvy alebo právneho predpisu, ktorý ju k odstúpeniu oprávňuje. Bez týchto náležitostí 

je odstúpenie neplatné, ibaže právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo zo zákona. 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže obsahovať prehlásenie, že zmluvná strana 

odstupuje od zmluvy až okamihom márneho uplynutia lehoty stanovenej k odstráneniu 

porušenia, ktoré je dôvodom odstúpenia, ak je to vzhľadom k povahe porušenia 

povinnosti možné. 

11.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva 

neskorší účinok odstúpenia. 

11.7 Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných pokút 

a na náhradu vzniknutej škody. 

11.8 Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

záväzkov následkom pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 

11.9 Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu upovedomiť 

písomne o začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, najneskôr však do 15 

dní od začatia jej pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana neurobila, nemôže sa zmluvná 

strana účinne dovolávať pôsobenia vyššej moci. 

12 Záverečné ustanovenia 

12.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecne záväzné právne 

predpisy, najmä zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 

živnostenského zákona a vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 

advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. 

12.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky. Advokát berie na vedomie skutočnosť, že táto 

zmluva bude v celom rozsahu zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva je 

vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých klient dostane 2 rovnopisy a advokát dostane 2 

rovnopisy.  

12.3 V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť 

ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne, 

formou očíslovaného dodatku, dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného 

ustanovenia.  

12.4 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných 

očíslovaných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise oboch zmluvných 

strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou 

zmieru, prostredníctvom poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, 



ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného 

súdu. 

12.6 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 

alebo i spôsobu ich konania, bankového spojenia a čísla účtu, ako i ďalších 

identifikačných údajov oznámi dotknutá zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených 

zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez 

zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho 

vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musel vynaložiť druhá zmluvná strana. 

12.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a  vážne, zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Bratislave dňa......... V Bratislave dňa ..........  

 

 

 

za klienta: za advokáta : 

 

 

 

...................................................... ............................................................... 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. 

         rektor   konateľ 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1: Ponuka advokáta 

Príloha č. 2: Zoznam kontaktných osôb 


