
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzavretá podľa príslušných 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 a podľa zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“) 

medzi

Advokát: AGM partners s. r. o.
IČO: 47258586
DIČ:2120119991
IČ DPH: SK2120119991
Sídlo: Hlavné námestie 3, 811 01 Bradslava-Staré Mesto
zapísaná v: Obchodný register vedený okresným súdom Bradslava I, vložka číslo: 105973/B, oddiel: Sro 
zastúpený: Mgr. Andrej Gundel, advokát a konateľ
číslo zápisu Slovenskej advokátskej komory: 7042
IBAN: SK9175000000004022186246
(ďalej len „advokát“)

a
Klient: Mestská časť Bratislava-Petržalka

IČO: 00603201
DIČ:2020936643
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
zastúpený: Ing. Ján Hrčka, starosta
(ďalej len „klient“)

(advokát a klient ďalej spoločne aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Klient na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §117 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“). Hospodárnosť bola preukázaná prieskumom zmlúv s advokátskymi kanceláriami vo verejnej správe 
a štátnej správe.

2. Advokát vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať právne služby v súlade so zákonom 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 „zákon o advokácii“), a v súlade so stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory (ďalej 
len „SAK‘J.

3. Advokát prehlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy sú práva a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním právnych služieb 
klientovi bližšie špecifikovaných v tomto článku Zmluvy.

2. Advokát sa zaväzuje poskytnúť klientovi ako verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO právne 
služby podľa požiadaviek klienta v oblasti verejného obstarávania.

3. Právne služby podľa ustanovení tejto Zmluvy predstavujú právne poradenstvo poskytované najmä formou 
osobných a telefonických konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk, spisovania listín a podaní, 
zastupovania pri rokovaní s tretími osobami, zastupovania v konaniach pred súdmi a inými orgánmi, ako 
aj v akýchkoľvek iných formách a v potrebnom rozsahu na základe požiadaviek a pokynov klienta súvisiacich 



s komplexnou organizáciou verejných obstarávaní podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy ako aj následného kontrakt 
manažmentu pre klienta ako verejného obstarávateľa na predmet zákazky spočívajúci predovšetkým v nasledovných 
činnostiach súvisiacich najmä s verejnými obstarávaniami:

— navrhnutie celkovej stratégie verejného obstarávania
— príprava podkladov potrebných pre interné rozhodnutia klienta
— vytvorenie obchodných podmienok
— vytvorenie komplexných súťažných podkladov v spolupráci s odborníkmi v danej oblasti
— vytvorenie technickej špecifikácie, vrátane návrhov zmlúv
— realizácia prieskumov trhov
— v prípade potreby vytvorenie a vedenie pracovných skupín
— v prípade potreby zrealizovanie prípravných trhových konzultácií
— vedenie obchodných rokovaní s uchádzačmi a záujemcami verejných obstarávaní
— pripomienkovanie zmlúv
— realizácia procesnej stránky verejného obstarávania (úkony podľa ZVO)
— zastupovanie klienta v revíznych postupoch a pred Úradom pre verejné obstarávanie
— zastupovanie klienta v správnych konaniach súvisiacich s verejnými obstarávaniami
— zastupovanie klienta v súdnom prieskume verejného obstávania v zmysle ZVO
— zabezpečenie celkového súladu postupu so ZVO a princípom hospodárnosti
— realizácia kontrakt manažmentu zahŕňajúceho sledovanie dodržiavania zmluvných podmienok zmlúv 

uzatvorených klientom v rámci verejných obstarávaní a uplatňovania zmluvných nárokov voči dodávateľom
— akékoľvek ďalšie úkony a činnosti nevyhnutne potrebné za účelom zrealizovania verejného obstarávania 

a následných procesov s ním súvisiacich.

4. Zmluva je uzatváraná najmä, nie však výhradne, v súvislosti s akýmikoľvek pripravovanými, prebiehajúcimi ako aj 
ukončenými verejnými obstarávaniami klienta (ďalej len ako „právna služba“ alebo „právne služby“)- Právne služby 
môžu spočívať v poskytovaní právneho poradenstva aj v iných oblastiach práva, a to podľa pokynu a zadania 
klienta.

5. Inou oblasťou práva, avšak nie výhradnou, v ktorej bude advokát poskytovať právne služby klientovi je oblasť 
obchodnoprávnej zmluvnej agendy.

6. Klient sa zaväzuje advokátovi za účelom riadneho poskytovania právnych služieb na požiadanie vystaviť plnú moc 
(poverenie) v nevyhnutnom rozsahu.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Advokát sa zaväzuje poskytovať právne služby podľa článku I. tejto Zmluvy na základe pokynov od klienta na 
konkrétnu právnu službu. Pokyny klienta je advokátovi oprávnený udeľovať Ing. Ján Hrčka, starosta, prípadne ďalšie 
osoby na to poverené klientom.

2. Advokát sa zaväzuje poskytovať právne služby vo forme, na mieste a v termínoch vopred dohodnutých medzi 
zmluvnými stranami.

3. Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, úplné a pravdivé informácie a podklady potrebné pre riadne 
poskytovanie právnych služieb advokátom v zmysle tejto Zmluvy .

4. Klient sa zaväzuje uhradiť dohodnutú odmenu za právne služby podľa ustanovení čl. III. tejto Zmluvy.
5. Advokát sa zaväzuje poskytnúť právne služby podľa ustanovení tejto Zmluvy riadne, včas, s odbornou 

starostlivosťou, v záujme klienta a podľa pokynov a požiadaviek klienta.
6. Advokát sa zaväzuje poskytovať právne služby podľa tejto Zmluvy osobne, prostredníctvom svojich zamestnancov 

alebo prostredníctvom iných advokátov, ktorí sú k poskytovaniu právnej pomoci podľa zákona o advokácii 
oprávnení alebo prostredníctvom odborných konzultantov (advokáti a odborní konzultanti ďalej spolu len 
„spolupracujúce osoby“)- Advokát zodpovedá klientovi za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním právnych 
služieb, ktorú spôsobil on ako aj jeho zamestnanci či spolupracujúce osoby. Advokát zabezpečí, aby osoby podľa 
predchádzajúcej vety boli viazané v rozsahu tejto Zmluvy.

7. Zoznam kontaktných osôb vo veciach tejto Zmluvy doručí advokát klientovi do 5 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.



8. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s poskytovaním právnej služby, berie na vedomie, že informácie od klienta sú súčasťou jeho obchodného tajomstva. 
Tento záväzok advokáta trvá neobmedzene i po skončení účinnosti tejto zmluvy.

Článok III. 
Odmena

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi odmenu za poskytovanie právnych služieb podľa ustanovení tejto Zmluvy 
v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) a § 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb v platnom znení, vo výške 80 EUR bez DPH za 1 hodinu, tj. 60 minút, poskytovania právnych 
služieb (ďalej len „hodinová odmena“). Advokát je oprávnený účtovať za každú začatú štvrťhodinu poskytovaných 
služieb klientovi (1/4 z hodinovej sadzby).

2. Celkový finančný limit na poskytnutie právnych služieb podľa ustanovení tejto Zmluvy je 30.000 EUR bez DPH pri 
predpokladanom rozsahu poskytnutých právnych služieb 375 hodín.

3. Na základe dohody zmluvných strán, odmena advokáta podľa tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky účelne vynaložené 
výdavky pri poskytovaní právnych služieb podľa ustanovení tejto Zmluvy, ako aj cestovné výdavky a náhradu za 
stratu času podľa tretej časti vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb aj v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.

4. Advokátovi v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci prináleží náhrada účelne vynaložených hotových nákladov 
v prospech klienta, najmä náklady spojené s nákupom cenín pre klienta (kolky), úhradou súdnych, správnych, 
rozhodcovských, notárskych a iných poplatkov. Potrebu týchto nákladov je advokát povinný s klientom vopred 
prekonzultovať a nechať si ich odsúhlasiť.

5. Odmena advokáta podľa tohto článku Zmluvy je splatná na základe faktúry advokáta do 30 kalendárnych dní odo 
dňa jej doručenia klientovi. Advokát je oprávnený vystaviť faktúru za právne služby poskytnuté v priebehu 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Prílohou mesačnej faktúry 
je časová špecifikácia poskytnutých služieb (počet skutočne poskytnutých hodín právnych služieb za predchádzajúci 
kalendárny mesiac s uvedením špecifikácie poskytnutých právnych služieb), písomne potvrdená poverenou osobou 
klienta.

6. Odmenu advokáta za poskytovanie právnych služieb klient uhradí advokátovi na účet bankového spojenia uvedený 
v zmluve.

7. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy 
dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení § 74 odsek 1 písmeno f) Zákona o DPH. V prípade uvedenia 
neúplných alebo nesprávnych údajov vo faktúre alebo jej prílohe — časovej špecifikách poskytnutých služieb je klient 
oprávnený vrátiť faktúru advokátovi na prepracovanie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry klientovi. K odmene za 
právne služby bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.

Článok IV.
Doba trvania Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára do vyčerpania dojednaného finančného limitu podľa článku III. bod 2. tejto Zmluvy.
2. Zmluva môže byť ukončená výpoveďou ktorejkoľvek zo strán, a to i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden 

(1) mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Advokát je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak:

a. dôjde k narušeniu nevyhnutnej dôvery medzi ním a klientom;
b. klient neposkytuje potrebnú súčinnosť, a potrebnú súčinnosť klient neposkytne ani v dodatočnej lehote 5 

pracovných dní odo dňa písomnej výzvy advokáta na poskytnutie potrebnej súčinnosti;
c. je klient v omeškaní s úhradou odmeny za poskytnutie právnych služieb podľa tejto Zmluvy, ktoré bude dlhšie 

ako 30 dní a klient neuhradí odmenu za poskytnutie právnych služieb podľa tejto Zmluvy ani v dodatočnej 
lehote 15 dní odo dňa písomnej výzvy advokáta na úhradu odmeny za poskytnutie právnych služieb, alebo

d. klient trvá na splnení pokynu, napriek poučeniu advokáta o nevhodnosti alebo nesprávnosti takého pokynu 
alebo ak je taký pokyn v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, predpismi SAK a/alebo by jeho 
splnenie viedlo k porušeniu stavovských predpisov advokátom.

Advokát je povinný od tejto Zmluvy odstúpiť, ak zistí dôvody uvedené v ustanovení § 21 zákona o advokácii.



4. Klient je oprávnený od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť, ak:
a. dôjde k narušeniu nevyhnutnej dôvery medzi ním a advokátom;
b. advokát neposkytuje dostatočnú súčinnosť; neriadi sa legitímnymi pokynmi klienta;
c. advokát postupuje pri poskytovaní právnych služieb klientovi v rozpore s touto Zmluvou, so všeobecne

záväznými právnymi predpismi alebo predpismi SAK.
5. Odstúpenie od tejto Zmluvy je každá zo zmluvných strán povinná druhej zmluvnej strane doručiť písomne do jej 

sídla.
6. Ak sa advokát s klientom nedohodne inak alebo ak klient neučiní iné opatrenia, advokát je povinný po dobu 15 dní 

odo dňa, kedy podľa odseku 3 a 4 tohto článku odstúpil od tejto Zmluvy, vykonať všetky neodkladné úkony tak, 
aby klient neutrpel na svojich právach alebo oprávnených záujmoch ujmu. To neplatí, pokiaľ klient advokátovi 
oznámi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonávať výlučne písomnou formou po vzájomnej dohode 

zmluvných strán za podmienok v zmysle ZVO.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce 

z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných 
záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

5. Pokiaľ táto Zmluva stanoví niektorej zo zmluvných strán povinnosť písomného úkonu, je takáto povinnosť splnená 
osobným doručením tohto úkonu oproti podpisu druhej zmluvnej strany, jeho zaslaním vo forme doporučeného 
listu na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo jeho zaslaním do elektronickej schránky 
zmluvnej strany. Pokiaľ nebude možné takýto list doručiť, považuje sa za deň jeho doručenia piaty (5.) deň po podaní 
listu na poštu k doporučenému odoslaniu na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Písomnosti 
doručované do elektronickej schránky zmluvnej strany sa doručujú do vlastných rúk, pričom na základe dohody 
zmluvných strán sa uplatňuje fikcia doručenia podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o e- 
Govemmente).

6. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne ustanovené inak, riadia sa vzájomné práva a povinnosti strán všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona 
o advokácii a podporne ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, pričom advokát obdrží jedno vyhotovenie a klient štyri vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť 

nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni, am za nápadne 
nevýhodných podmienok alebo v omyle, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podnisufú. —*

V Brátišlavé, qtňQ „ V Bratislave, dňa

Mestská.časť Bratislava-Petržalka 
-Ing. Ján Hrčka, starosta 

klient

AGM partners s. r. o.
Mgr. Andrej Gundel, advokát a konateľ


