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Rámcová zmluva  

o poskytovaní právnych služieb 

podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte aj ako „Zákon 

o advokácii“), podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 

(v ďalšom texte aj ako „Zmluva“)  

 

uzatvorená medzi: 

 

1. Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. 

sídlo:  Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 

IČO:  36 854 930 

DIČ:  2022522040 

IČ DPH: SK2022522040 

zapísaná v v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 49492/B 

zast.: Mgr. Tomáš Zahradník, advokát, konateľ 

bank. spojenie:  UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 

banky, č. účtu : IBAN SK47 1111 0000 0010 1945 2001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX 

e-mail:  zahradnik@akzahradnik.eu, envirofond@akzahradnik.eu  

 

( v ďalšom texte „advokátska kancelária“ )   

 

a 

 

2. Environmentálny fond 

sídlo:  Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 

IČO:  30 796 491 

zast.:  Ing. Ľubomír Vačok – generálny riaditeľ 

e-mail:  janik@envirofond.sk, pajtinka@envirofond.sk  

 

( v ďalšom texte „klient“ alebo „Klient“ ) 

( v ďalšom texte klient a advokátska kancelária spolu aj ako ,,Zmluvné strany“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 I.  

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Poskytovanie právnych služieb všeobecnej nesporovej agendy pre 

Environmentálny fond“ zrealizovanej postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 
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§ 117 a Prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Klient je fondom, ktorý bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 

1.1.2005 (ďalej aj len ako ,,zákon o Environmentálnom fonde“). Klient je samostatnou 

právnickou osobou so sídlom v Bratislave, pričom jeho správu vykonáva Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky. Postavenie Klienta a jeho základné poslanie 

vymedzuje zákon o Environmentálnom fonde a vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03. 2005, ktorou sa vykonáva zákon o 

Environmentálnom fonde. Z uvedeného dôvodu sa na Klienta v súlade s prijatým 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 181/2019 zo dňa 17.04.2019 vzťahujú pravidlá, 

ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb 

advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania (ďalej aj len ako ,,pravidlá“). 

 

3. Klient má záujem o poskytovanie vybraných právnych služieb advokátskou kanceláriou, 

a to v rozsahu poskytovania právnych služieb v oblasti nesporovej agendy, a to najmä, nie 

však výlučne: 

- právne poradenstvo, 

- vypracovanie, revízia a úprava právnych podaní, listín o právnych úkonoch, 

- tvorba zmlúv, dohôd a iných dokumentov z oblastí práva vyplývajúcich z bežných 

potrieb klienta, pripomienok k zmluvám a iným právnym aktom, 

- vypracúvanie právnych rozborov, analýzy a stanovísk ohľadne právnych skutočností, 

problémov a otázok na riešenie identifikovaných klientom, 

- riešenie pohľadávok, poskytovanie súvisiaceho poradenstva, 

- ostatné požiadavky podľa potreby klienta. 

 

Poskytované právne služby sa viažu na právne služby v oblasti práva Európskej únie, 

občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva, stavebného práva, vodného 

práva, poľnohospodárskeho práva, práva životného prostredia, práva verejného 

obstarávania, pracovného práva, ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, 

práva financovania a podpory projektov, iných oblastí správneho práva, konkurzného 

práva, reštrukturalizácie, zákona o pohľadávkach štátu, zákona o slobode informácií, 

zákona o sťažnostiach a medzinárodného práva. 

 

Advokátska kancelária bude klientovi poskytovať právne služby v zmysle uvedenej 

špecifikácie, predovšetkým právnymi radami, zastupovaním pri rokovaniach o zmluvách 

a dohodách, spisovaním zmlúv, dohôd, právnymi rozbormi a právnymi stanoviskami, 

návrhom postupu v konkrétnych situáciách, vrátane návrhu postupu vo vzťahu k zmluvným 

stranám a tretím osobám, ďalej v prípade potreby poskytovanie právnych rád aj telefonicky 
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alebo prostredníctvom e-mailových správ a iným právnym poradenstvom s ohľadom na 

výkon činnosti a aktuálne požiadavky klienta. 

Poskytovanie právnych služieb sa netýka zatupovania v súdnych sporoch. 

 

4. Advokátska kancelária má oprávnenie na poskytovanie právnych služieb na základe licencie 

udelenej Slovenskou advokátskou komorou a je zapísaná v registri partnerov verejného 

sektora pod číslom vložky 35616.  

 

5. Klient ako verejný obstarávateľ prijal ponuku advokátskej kancelárie v zákazke 

,,Poskytovanie právnych služieb všeobecnej nesporovej agendy pre Environmentálny fond“. 

II. 

 

1. Advokátska kancelária sa podľa tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať klientovi právne služby 

podľa objednávok a ad hoc pokynov a konzultácii Klienta. 

 

2. Poskytovanie právnych služieb na základe objednávok klienta.  

Obsah jednotlivých objednávok musí byť v súlade so Zmluvou a v súlade so špecifikáciou 

právnych služieb podľa čl. I. ods. 3 tejto Zmluvy. V objednávke budú definované konkrétne 

služby (špecifikácia konkrétnych právnych služieb), ktoré má advokátska kancelária 

poskytnúť klientovi a predpokladaný maximálny rozsah poskytovania právnych služieb 

(uvedený v hodinách). Objednávky zašle klient na e-mailovú adresu advokátskej kancelárie 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pričom advokátska kancelária je povinná potvrdiť jej 

prijatie bez zbytočného odkladu najneskôr nasledujúci pracovný deň po odoslaní e-mailu. 

Advokátska kancelária poskytne právne služby v špecifikácii podľa článku I. ods. 3 tejto 

Zmluvy, a to nasledovne: 

- v bežných právnych veciach bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote určenej 

klientom v objednávke, inak do troch pracovných dní od doručenia objednávky a 

odovzdania potrebných a dostupných údajov, podkladov a informácií, ak sa klient 

a advokátska kancelária nehodnú inak, 

- v zložitých a skutkovo náročných právnych veciach v lehote určenej klientom v 

objednávke, inak do desiatich pracovných dní od doručenia objednávky a odovzdania 

potrebných a dostupných údajov, podkladov a informácií, ak sa klient a advokátska 

kancelária nehodnú inak. 

 

3. Poskytovanie právnych služieb na základe ad hoc telefonických a e-mailových 

konzultácií 

Advokátska kancelária poskytne právne služby v špecifikácii podľa článku I ods. 3 tejto 

Zmluvy, a to nasledovne: 

- ad hoc telefonické konzultácie– dostupnosť v pracovné dni: 8:00 – 16:00 hod.; 
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- ad hoc e-mailové konzultácie prostredníctvom e-mailov uvedených v záhlaví tejto 

Zmluvy – reakčný čas najneskôr nasledujúci pracovný deň, ak sa klient a advokátska 

kancelária nedohodnú inak. 

 

4. Oprávnenými komunikovať za zmluvné strany pri zadávaní objednávok, poskytovaní 

právnych služieb a odsúhlasovaní rozsahu poskytnutých právnych služieb sú: 

I. za Klienta:  

- Martin Janík, riaditeľ odboru práva, mail: janik@envirofond.sk, tel.: 02/212 909 98 

- Vojtech Pajtinka, manažér hospodárskej správy, mail: pajtinka@envirofond.sk, tel.: 

02/212 909 06  

II. za advokátsku kanceláriu: 

- Tomáš Zahradník, konateľ, mail: zahradnik@akzahradnik.eu, tel.: 0903/418 835, 

02/444 51 365 

- Andrej Vlk, advokát, mail: vlk@akzahradnik.eu, tel.: 02/444 51 365 

- Zuzana Tačovská, mail: tacovska@akzahradnik.eu, tel.: 02/444 51 365 

 

5. Právne služby bude poskytovať Advokátska kancelária prostredníctvom asociovaných 

advokátov advokátskej kancelárie AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o., advokátskych 

koncipientov a iných zamestnancov. Zoznam asociovaných advokátov advokátskej 

kancelárie AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. ako subdodávateľov advokátskej kancelárie je 

uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

6. Advokátska kancelária, ktorá na základe tejto zmluvy poskytuje klientovi právne služby, je 

povinná chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, dôsledne využívať všetky 

zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta 

považuje za užitočné. 

 

III. 

1. Klient sa zaväzuje platiť advokátskej kancelárii za poskytnuté právne služby podľa tejto 

Zmluvy tzv. hodinovú odmenu v súlade s čl. 6 ods. 3 Pravidiel, § 2 ods. 2 písm. a) a § 3 

Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 

služieb, určenú na základe počtu hodín nevyhnutne a účelne vynaložených advokátskou 

kanceláriou na poskytnutie právnych služieb a schválenú  v zmysle tohto článku Zmluvy. 

Odmena bude počítaná za každú, aj začatú štvrťhodinu poskytovania právnych služieb, na 

základe vyúčtovania poskytnutých právnych služieb (schválený výkaz činností). 

V hodinovej odmene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení 

predmetu Zmluvy. 

 

2. Dohodnutá výška hodinovej odmeny predstavuje sumu 75,- EUR bez DPH (slovom 

sedemdesiatpäť eur) / hodina. 
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3. V odmene advokátskej kancelárie nie je zahrnutá DPH, ktorú bude advokátska kancelária 

klientovi účtovať podľa platných právnych predpisov. 

 

4. Schvaľovanie a fakturácia právnych služieb poskytnutých na základe objednávok. 

Po poskytnutí právnych služieb v zmysle objednávky, predloží advokátska kancelária 

klientovi na schválenie výkaz činností, v ktorom bude uvedený obsah aj rozsah 

poskytnutých právnych služieb v súlade s objednávkou (jednotlivé poskytnuté činnosti 

a počet hodín). Po schválení výkazu činností zo strany klienta, bude advokátska kancelária 

oprávnená vystaviť faktúru za poskytnuté služby. 

 

5. Schvaľovanie a fakturácia ad hoc telefonických a e-mailových konzultácií. Výkaz ad 

hoc telefonických a e-mailových konzultácií zašle advokátska kancelária klientovi po 

skončení kalendárneho mesiaca na schválenie a po jeho schválení bude advokátska 

kancelária oprávnená vystaviť faktúru. 

 
6. Platby za poskytnuté právne služby sa budú realizovať formou bezhotovostného platobného 

styku na základe faktúry vystavenej advokátskou kanceláriou, splatnosť ktorej je do 30 dní 

odo dňa jej doručenia klientovi. 

 

 IV.  

1. Klient sa zaväzuje poskytovať advokátskej kancelárii včasné, pravdivé, úplné a prehľadné 

informácie a súčasne mu predkladať všetky listinné materiály potrebné k riadnemu a 

kvalitnému poskytovaniu právnych služieb.  

 

2. Klient sa zaväzuje na výzvu advokátskej kancelárie tejto udeliť osobitné písomné 

plnomocenstvá potrebné pre plnenie jej povinností podľa tejto Zmluvy, a to vo forme a s 

obsahom určeným Advokátskou kanceláriou, ak je vydanie takéhoto plnomocenstva 

nevyhnutné pre plnenie povinností podľa tejto Zmluvy.  

 

V. 

1. Advokátska kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedela v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, a to aj po ukončení 

tejto Zmluvy. Aj v prípade, keď ju klient pozbaví tejto povinnosti je zodpovedná osoba 

advokátskej kancelárie povinná sama zvážiť, či porušovanie mlčanlivosti nebude v 

neprospech klienta. Povinnosť zachovania mlčanlivosti sa nevzťahujú na informácie, ktoré: 

a) sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci 

advokátskej kancelárie; b) boli Advokátskej kancelárii známe ešte pred začatím zmluvných 

rokovaní alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, 
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pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti; alebo c) sú náležíte 

sprístupnené na základe zákonnej povinnosti prekaziť spáchanie trestného činu.  

 

2. Advokátska kancelária zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila v súvislosti s 

výkonom advokácie. 

 

3. Advokátska kancelária má uzavretú platnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú výkonom advokácie.  

 
4. Advokátska kancelária je povinná postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto 

Zmluvou s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov Klienta a v súlade s jeho záujmami, 

ktoré sú advokátskej kancelárii známe alebo jej musia byť známe. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že advokátska kancelária sa môže odchýliť od pokynov Klienta, 

len ak je to nevyhnutné v záujme Klienta a advokátska kancelária nemôže včas dostať jeho 

súhlas. Advokátska kancelária je povinná oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistila 

pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 

pokynov Klienta týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného Zmluvou. Advokátska 

kancelária nie je viazaná pokynmi Klienta, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky.  

 

6. Advokátska kancelária sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta a využívať 

všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu 

Klienta považuje za užitočné.  

 
7. Advokátska kancelária je na žiadosť Klienta povinná tomuto odovzdať všetky písomnosti, 

ktoré získa pri plnení záväzkov stanovených Zmluvou, a to najmä príslušné zmluvy, 

dohody, korešpondenciu, záznamy z rokovaní, a pod. 

 

VI. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti, alebo do 

vyčerpania maximálneho predpokladaného počtu hodín poskytovania právnych služieb, t.j. 

2.400 hodín, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť buď dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 

strán s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.  

Advokátska kancelária sa zaväzuje po ukončení Zmluvy bez zbytočného odkladu vrátiť 

klientovi všetky dokumenty, ktoré jej klient za účelom poskytovania právnych služieb zveril 

a odovzdať všetky výstupy advokátskej kancelárie realizované pre klienta, ak k ich 

odovzdaniu ešte nedošlo.  
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VII. 

1. Zmluva je vyhotovená  v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana 

obdrží jeden rovnopis tejto zmluvy.  

 

2. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch zmluvných 

strán, v súlade s pravidlami, zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo strán a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

4. Advokátska kancelária je oprávnená postúpiť svoje pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy 

na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom klienta. 

 
5. Práva o povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany zo záväzkovoprávneho vzťahu 

založeného touto zmluvou, ktoré v nej nie sú výslovne upravené, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o advokácii. 

 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú.        

 

V Bratislave dňa ____________ 2022   V Bratislave dňa ____________ 2022 

 

 

 

Advokátska kancelária 

AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. 

Mgr. Tomáš Zahradník 

advokát, konateľ 

Klient 

Environmentálny fond 

Ing. Ľubomír Vačok 

generálny riaditeľ

 

Prílohy: 

1. Zoznam subdodávateľov 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV (ASOCIOVANÝCH ADVOKÁTOV) AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. 

o., ktorí sa ako subdodávatelia môžu podieľať na poskytovaní právnych služieb advokátskou 

kanceláriou Environmentálnemu fondu 

 

mailto:office@akzahradnik.eu
http://www.akzahradnik.eu/
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P.č. Obchodné meno subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa 

(meno, priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia) 

IČO 
% podiel  

na zákazke 

1. 

Advokátska kancelária 
TAČOVSKÁ s. r. o. (po zápise 
do OR, do daného momentu 
ako JUDr. Zuzana Tačovská, 
advokátka) 
 

JUDr. Zuzana Tačovská, Jelenia 
3132/2, 811 05 Bratislava, 

19.3.1992 

zatiaľ 
nepridelené 

(fyzická 
osoba má 

IČO: 
54 772 249) 

S ohľadom 
na rámcový 
charakter 
zmluvy nie 
je možné 

vopred určiť 

2. 
Advokátska kancelária Andrej 
Vlk, s. r. o. 
 

JUDr. Andrej Vlk, Gallayova 21, 841 
02 Bratislava, 13.3.1978 

47 255 714 

S ohľadom 
na rámcový 
charakter 
zmluvy nie 
je možné 

vopred určiť 

3. 
KASALOVÁ LEGAL s. r. o. 
 

Mgr. Et Mgr. Katarína Kasalová, 
Záhradná 829/5, 972 47 Oslany, 

8.3.1988 
52 933 911 

S ohľadom 
na rámcový 
charakter 
zmluvy nie 
je možné 

vopred určiť 

4. 
AK Dobrotková s. r. o. 
 

Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD., 
Ružova dolina 8, 821 09 Bratislava, 

20.9.1979 
50 177 591 

S ohľadom 
na rámcový 
charakter 
zmluvy nie 
je možné 

vopred určiť 

5. 
Mgr. Zuzana Jahodníková, 
LL.M., advokátka 
 

Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M., 
Rúbanisko II 428/64, 984 03 

Lučenec, 12.7.1986 
42 447 909 

S ohľadom 
na rámcový 
charakter 
zmluvy nie 
je možné 

vopred určiť 

6. 
JUDr. Jana Bugárová, 
advokátka 
 

JUDr. Jana Bugárová, Nitrianska 127, 
951 72 Neverice, 26.1.1990 

54 302 081 

S ohľadom 
na rámcový 
charakter 
zmluvy nie 
je možné 

vopred určiť 

7. 
Mgr. Soňa Martanovičová, 
advokátka 
 

Mgr. Soňa Martanovičová, 
K Studničke 12159/2, 080 01 Prešov 

– Solivar, 5.3.1987 
52 994 546 

S ohľadom 
na rámcový 
charakter 
zmluvy nie 
je možné 

vopred určiť 

8. 
JUDr. Lukáš Svetlík, advokát 
 

JUDr. Lukáš Svetlík, Nezábudková 
812/40, 821 01 Bratislava, 

25.9.1988 
54 399 203 

S ohľadom 
na rámcový 
charakter 
zmluvy nie 
je možné 

vopred určiť 
 


