
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB  

 (ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Weis & Partners s.r.o.  

So sídlom:  Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava    

IČO:  47 234 776 

DIČ: 2023304470 

IČ DPH: SK2023304470 

Bankové spojenie:  SK95 0200 0000 0039 9072 9557 | SWIFT CODE – SUBASKBX 

Zápis v: ORSR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76822/B 

Prostredníctvom: JUDr. Peter Weis - konateľ a advokát zapísaný v zozname advok. SAK pod č. 

5884 

e-mail: info@akw.sk 

/ďalej len „advokátska kancelária“/ 

a 

Poľnonákup TATRY, a.s.  

so sídlom:  Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok 

IČO: 36 447 927 

Zápis v: ORSR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10026/P 

Prostredníctvom: Mgr. Marek Juro 

e-mail: pntatry@polnonakuptatry.sk 

/ďalej len „klient“/ 

Článok I. 

Predmet a obsah zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou klientovi 

za odmenu. 

1.2 Poskytovanie právnych služieb spočíva v zastupovaní klienta vo všetkých právnych veciach 

klienta 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, v platnom znení. V tejto súvislosti advokátska kancelária vykonáva v mene klienta 

a na jeho účet všetky právne a iné úkony, vrátane telefonickej, emailovej a inej komunikácie s 

klientom, potrebné k riadnej a účinnej ochrane jeho práv a právom chránených záujmov (ďalej 

len „právne služby“). 

1.3 Advokátska kancelária na účely tejto zmluvy nezastupuje klienta pred Ústavným súdom 

Slovenskej republiky. 

1.4 Advokátska kancelária začne poskytovať právne služby klientovi v konkrétnej právnej veci po 

tom, ako prijme písomné plnomocenstvo, ktorým ju klient splnomocní na zastupovanie 

v právnej veci, pričom rozsah plnomocenstva musí byť v predmetnom plnomocenstve 

špecifikovaný takým spôsobom, aby bol dostatočným podkladom pre určenie odmeny 

advokátskej kancelárie v zmysle článku II. tejto zmluvy, ak je uvedené určenie objektívne 

možné. 



2/6 

1.5 Advokátska kancelária sa zaväzuje všetky právne úkony v rámci poskytovania právnych 

služieb realizovať (resp. poskytovať) včas, čestne, svedomito a za dôsledného využívania 

všetkých zákonných prostriedkov. 

1.6 Advokátska kancelária poskytuje právne služby v súlade so všeobecne záväznými predpismi 

Slovenskej republiky a v súlade s platnými a účinnými predpismi Slovenskej advokátskej 

komory. 

Článok II. 

Odmena advokátskej kancelárie 

2.1 Klient sa zaväzuje uhrádzať advokátskej kancelárii za poskytovanie právnych služieb odmenu 

vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za hodinu vynaloženú na poskytovanie právnych 

služieb (ďalej len „hodinová odmena“). Pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy 

týkajúcich sa agendy v rozsahu menšom ako jedna celá hodina, patrí advokátskej kancelárii 

alikvotná časť z hodinovej odmeny uvedenej v predchádzajúcej vete za každú začatú 

polhodinu. Klient si je vedomý skutočnosti, že mu v prípade konania pred súdom prípadne 

iným orgánom verejnej moci, nemusí byť priznaná náhrada trov konania zahŕňajúcich odmenu 

advokátskej kancelárie a náhradu jej hotových výdavkov, ako aj náhrady za stratu času, 

vzniknutých v súvislosti s poskytovaním právnych služieb advokátskou kanceláriou v plnom 

rozsahu. Hodinová odmena uvedená v tomto bode je uvedená bez DPH. Advokátska 

kancelária je oprávnená účtovať spolu s hodinovou odmenou aj DPH vo výške podľa 

príslušných právnych predpisov. Advokátska kancelária je oprávnená primerane upraviť výšku 

hodinovej odmeny vzhľadom na vývoj inflácie podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky. 

2.2 Advokátska kancelária má okrem nároku na hodinovú odmenu nárok aj na tarifnú odmenu 

podľa ustanovení § 9 a nasledujúcich vyhlášky za všetky úkony právnej služby, ktoré 

vykonala v konkrétnej veci klienta, v ktorej advokátska kancelária prevzala právne zastúpenie 

klienta na základe plnomocenstva, a to v rozsahu, v ktorom bude klientovi priznaný nárok na 

náhradu trov právneho zastúpenia (ďalej len „tarifná odmena“). 

2.3 Okrem hodinovej odmeny a tarifnej odmeny má advokátska kancelária nárok aj na náhradu jej 

hotových výdavkov, ako aj na náhradu za stratu času, ktoré vzniknú v súvislosti s 

poskytovaním právnych služieb advokátskou kanceláriou v konkrétnej veci klienta, v ktorej 

advokátska kancelária prevzala právne zastúpenie klienta na základe plnomocenstva (ďalej len 

„trovy“). Trovami sa rozumejú najmä cestovné (rozhodujúca je priemerná spotreba uvedená v 

technickom preukaze použitého služobného vozidla a vzdialenosť od advokátskej kancelárie 

na miesto poskytnutia právnej služby) a telekomunikačné výdavky a náhrada za stratu času v 

zmysle príslušných ustanovení vyhlášky. Klient súhlasí s použitím motorových vozidiel 

advokátskou kanceláriou pri poskytovaní právnych služieb klientovi. V súvislosti s použitím 

motorových vozidiel advokátskou kanceláriou pri poskytovaní právnych služieb klientovi sa 

klient zaväzuje uhradiť advokátskej kancelárii sumu cestovných náhrad, ktorej výšku určí 

advokátska kancelária podľa ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v 

platnom znení. Klient súhlasí s použitím motorových vozidiel advokátskou kanceláriou aj pri 

poskytovaní právnych služieb v rámci mesta Bratislava a zaväzuje sa uhradiť advokátskej 

kancelárii sumu cestovných náhrad podľa predchádzajúcej vety aj pri použití motorových 

vozidiel v rámci mesta Bratislava. 
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2.4 Hodinová odmena sa uhrádza za kalendárny mesiac trvania (resp. účinnosti) tejto zmluvy. 

V odmene sú zahrnuté úkony právnej služby, ktoré boli advokátskou kanceláriou realizované 

(resp. poskytnuté) v danom kalendárnom mesiaci. Spolu s hodinovou odmenou klient uhrádza 

advokátskej kancelárii tiež výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti 

s poskytovaním právnych služieb v zmysle tohto článku zmluvy. 

2.5 Hodinová odmena advokátskej kancelárie je splatná mesačne do 20. dňa v kalendárnom 

mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli právne služby poskytnuté (ak 

nie je na faktúre uvedené inak); a to na základe faktúry - daňového dokladu vystaveného 

advokátskou kanceláriou za všetky úkony právnej služby poskytnuté v danom kalendárnom 

mesiaci spolu s výdavkami účelne a preukázateľne vynaloženými v súvislosti s poskytovaním 

právnych služieb v zmysle tohto článku. Advokátska kancelária je povinná faktúru podľa 

predchádzajúcej vety klientovi riadne doručiť. 

2.6 Tarifná odmena je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, na 

základe ktorého bol klientovi priznaný nárok na náhradu trov právneho zastúpenia. Náhrada 

trov je splatná do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, ktorou advokátska kancelária účtuje 

klientovi nárok na náhradu trov v zmysle tejto zmluvy. 

2.7 Ukončenie tejto zmluvy pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o nároku klienta na 

plnenie, z ktorého sa vypočítava odmena advokátskej kancelárie, alebo o nároku klienta na 

náhradu trov, nemá vplyv na nárok advokátskej kancelárie na tarifnú odmenu, či náhradu trov. 

Advokátska kancelária má v takom prípade nárok na tarifnú odmenu podľa ustanovení § 9 

a nasledujúcich vyhlášky za tie úkony právnej služby, ktoré do ukončenia tejto zmluvy 

vykonala, bez ohľadu na skutočnosť, či bude alebo nebude klientovi priznaný nárok na 

náhradu trov právneho zastúpenia v rovnakom rozsahu. 

2.8 Klient uhrádza pohľadávky advokátskej kancelárie bezhotovostným prevodom peňažných 

prostriedkov na bankový účet uvedený na príslušnej faktúre, ktorú je advokátska kancelária 

povinná na účely úhrady pohľadávky vystaviť klientovi. 

2.9 Hodinová odmena, tarifná odmena, ani trovy, nezahŕňajú hotové výdavky advokátskej 

kancelárie v zmysle vyhlášky, najmä správne poplatky, súdne poplatky, notárske poplatky, 

výdavky za dopravu, vypracovanie znaleckých posudkov, a pod. V prípade vzniku poplatkovej 

povinnosti budú súdne, správne a iné poplatky na požiadanie advokátskej kancelárie uhradené 

klientom priamo na účet súdu, resp. príslušného orgánu (resp. tretej osoby) alebo so súhlasom 

advokátskej kancelárie budú uhradené advokátskou kanceláriou a následne refakturované 

klientovi, pričom advokátska kancelária je povinná na uvedený účel klientovi vyhotoviť 

a doručiť osobitnú faktúru. Faktúra podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní odo dňa 

jej vystavenia. 

2.10 V prípade poskytovania právnych služieb neobsiahnutých v tejto zmluve, a teda touto 

zmluvou neupravených, budú tieto účtované na základe osobitnej dohody zmluvných strán, a 

ak k dohode z akéhokoľvek dôvodu nedôjde, podľa ustanovenia § 9 a nasledujúcich vyhlášky, 

a následne uhrádzané klientom na základe samostatných faktúr – daňových dokladov 

doručených klientovi. 

2.11 V prípade omeškania s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku klienta voči advokátskej 

kancelárii v zmysle ustanovení tejto zmluvy, má advokátska kancelária nárok na úroky 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Počas omeškania 

s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku klienta voči advokátskej kancelárii, má 

advokátska kancelária výslovné právo odoprieť ďalšie poskytovanie právnych služieb 
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klientovi a takéto odoprenie sa nepovažuje za porušenie záväzku advokátskej kancelárie podľa 

ustanovenia článku I. tejto zmluvy. 

2.12 Advokátska kancelária je oprávnená započítať si splatné pohľadávky voči klientovi, na čo 

klient poskytuje výslovný súhlas. Pohľadávky advokátskej kancelárie po splatnosti šesť 

mesiacov je advokátska kancelária oprávnená postúpiť na iný subjekt, pod podmienkou 

zabezpečenia dodržania povinnosti mlčanlivosti. 

2.13 Zmluvné strany sa dohodli, že advokátska kancelária bude zasielať klientovi faktúry za 

poskytnuté právne služby v elektronickom formáte (ďalej len „Elektronická faktúra“). Klient 

v súlade s § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov udeľuje advokátskej kancelárii súhlas k vydaniu a zasielaniu 

Elektronickej faktúry. 

2.14 Klient berie na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v 

listinnej forme. Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo advokátskej kancelárie 

zaslať klientovi faktúru v listinnej forme. 

2.15 Elektronická faktúra bude klientovi zaslaná na jeho e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy. Klient vyhlasuje, že má výlučný prístup k predmetnej e-mailovej adrese. Zmenu             

e-mailovej adresy pre doručovanie Elektronickej faktúry je klient povinný bezodkladne 

oznámiť advokátskej kancelárii, a to písomnou formou na adresu sídla advokátskej kancelárie. 

2.16 Elektronická faktúra sa považuje za doručenú nasledujúci pracovný deň po dni jej odoslania       

z e-mailovej schránky advokátskej kancelárie. Klient sa zaväzuje bezodkladne informovať 

advokátsku kanceláriu o nedoručení Elektronickej faktúry, o ktorej má v dôsledku 

poskytnutých právnych služieb vedomosť, že by mala byť vystavená a doručovaná. 

2.17 Advokátska kancelária nezodpovedá za nedoručenie Elektronickej faktúry, ktoré bolo 

spôsobené v dôsledku technických problémov na strane klienta, nekvalitného pripojenia 

klienta k internetu alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti klienta pripojiť sa k internetu. 

Článok III. 

Spôsob poskytovania právnych služieb - práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Právne služby sa budú poskytovať klientovi predovšetkým v priestoroch advokátskej 

kancelárie. 

3.2 Advokátska kancelária je povinná poskytovať právne služby najmä prostredníctvom vlastných 

advokátov. 

3.3 Advokátska kancelária je oprávnená poveriť (resp. splnomocniť) na poskytovanie právnych 

služieb tiež vlastných advokátskych koncipientov; a to výlučne len na také úkony právnej 

služby, ktoré sú primerané odborným schopnostiam a dĺžke praxe každého advokátskeho 

koncipienta. Advokátska kancelária je oprávnená substitučne splnomocniť na poskytovanie 

právnych služieb aj iných advokátov. 

3.4 Advokátska kancelária a klient sa dohodli, že právne služby sa budú poskytovať počas 

pracovných dní, teda pondelok – piatok v dobe od 8.00 – 16.30 hod. (okrem dní pracovného 

pokoja); a podľa dohody s klientom aj mimo uvedených hodín. 

3.5 Advokátska kancelária sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o všetkých dôležitých údajoch 

o klientovi s ohľadom na ochranu bankového, obchodného resp. iného tajomstva chráneného 

zákonom. 
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3.6 Advokátska kancelária je povinná: 

a) poskytovať právne služby v súlade s odbornou starostlivosťou a v úzkej spolupráci 

s klientom, 

b) poskytovať právne služby v súlade s požiadavkami klienta, ak si klient uvedenú 

požiadavku výslovne vymieni a advokátskej kancelárii ju na požiadanie písomne potvrdí, 

c) poskytovať právne služby v súlade so záujmami klienta, ktoré advokátska kancelária 

pozná, 

d) odovzdať klientovi všetky doklady, prípadne iné hmotné alebo nehmotné hodnoty, ktoré 

sú v súlade s účelom tejto zmluvy výsledkom poskytovania právnych služieb, a to buď 

v tlačenej, prípadne elektronickej podobe.  

3.7 Klient je povinný: 

a) odovzdať advokátskej kancelárii všetky doklady, prípadne iné hmotné alebo nehmotné 

hodnoty potrebné na riadne poskytovanie právnych služieb, a to buď v tlačenej, prípadne 

elektronickej podobe podľa požiadaviek advokátskej kancelárie, 

b) poskytnúť advokátskej kancelárii všetky informácie potrebné na riadne poskytovanie 

právnych služieb, a to včas a bez zbytočného odkladu, 

c) uplatňovať práva a povinnosti podľa tohto bodu včas a s odbornou starostlivosťou. 

Článok IV. 

Účinnosť zmluvy a jej skončenie 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa jej podpisu. 

4.2 Klient je oprávnený túto zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť 

písomná a riadne doručená, inak je neplatná. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť 

prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4.3 Táto zmluva zaniká taktiež písomnou dohodou zmluvných strán. 

4.4 Odvolanie udeleného plnomocenstva klientom v konkrétnej právnej veci nemá vplyv na 

platnosť a účinnosť tejto zmluvy a vzťahuje sa výlučne na predmetné právne konanie. 

Článok V. 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

5.1 Táto zmluva je uzavretá v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky 

a v súlade s platnými a účinnými predpismi Slovenskej advokátskej komory. 

5.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

5.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom vyhotovení. 

5.4 Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je možné uskutočniť výlučne písomne. 

5.5 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak 

nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak zmluvná strana písomne neoznámila 

druhej zmluvnej strane doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto zmluve, 

písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. 

Písomnosť sa považuje za doručenú, aj keď adresát odmietne jej prijatie, pričom za deň 

doručenia sa považuje deň jej odmietnutia adresátom; a rovnako keď si neprevezme zásielku 
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v odbernej lehote, za deň doručenia sa v tomto prípade považuje 10. deň od jej uloženia na 

pošte. Elektronická komunikácia s klientom (napr. e-mailom) sa v kontexte vyššie uvedených 

ustanovení považuje za rovnocennú formu komunikácie, ustanovenia osobitných predpisov 

týmto nie sú dotknuté. 

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej 

vyplývajúcich. 

5.7 Zrušujú sa všetky staršie zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorené medzi 

advokátskou kanceláriou a klientom pred podpisom tejto zmluvy. 

V Bratislave dňa 04. 11. 2022 

Advokátska kancelária: 

____________________________ 

Weis & Partners s.r.o. 

JUDr. Peter Weis 

advokát ǀ konateľ 

V Kežmarku dňa 02. 11. 2022 

Klient: 

____________________________ 

Poľnonákup TATRY, a.s. 

Mgr. Marek Juro 

predseda predstavenstva 

 


