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Z M L U V A   
O   P O S K Y T O V A N Í   P R Á V N Y C H   S L U Ž I E B 

uzatvorená v zmysle ust. § 1 ods. 2 a nasl. 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 (ďalej len „zákon o advokácii“) 

 
Obchodné meno :   Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. 
Sídlo :  Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 
IČO :   52 253 791  
DIČ :  212 095 8345  
Konajúca :  JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ 
Bankové spojenie :   Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu :   SK23 8330 0000 0028 0160 4022 
(ďalej aj ako „Advokátska kancelária“) 
 
a 
 
Názov :   Obec Rimavské Janovce 
Adresa :   Rimavské Janovce 301, 980 01 
IČO :   00 319 058  
DIČ :   2021230420   
Konajúca :   Stanislav Krahulec, starosta obce 
(ďalej aj ako „Klient" ) 
 
(Advokátska kancelária a Klient ďalej spoločnej aj ako „Zmluvné strany“) 
                             

                uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len ako „Zmluva“) 

                      
Článok I 

Predmet a rozsah zmluvy 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Advokátskej kancelárie poskytnúť pre Klienta právne služby v zmysle 
zákona o advokácii a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vo veci Žiadosti o vrátenie finančných 
prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 13.11.2019 
a všetkých vecí súvisiacich s korekciou nariadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky v súvislosti s projektom „Cyklotrasa Močiar – Rimavské Janovce“ a záväzok 
Klienta riadne a včas poskytnuté Právne služby prevziať a zaplatiť za ne odmenu podľa tejto Zmluvy.  

2. Advokátska kancelária poskytuje Klientovi Právne služby v slovenskom jazyku. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Právne služby bude Advokátska kancelária vykonávať osobne, resp. osobami 

odborne spôsobilými na poskytovanie Právnych služieb podľa tejto Zmluvy. 
4. Miestom poskytovania Právnych služieb je sídlo Advokátskej kancelárie, v prípade potreby sídlo Klienta alebo 

na základe dohody Zmluvných strán iné miesto v Slovenskej republike. 
 

Článok II 
Odmena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnuté Právne služby patrí Advokátskej kancelárii hodinová odmena vo 

výške 60,- EUR bez DPH (slovom: „šesťdesiat“ eur) za každú začatú hodinu potrebnú na poskytnutie 
právnych služieb. 

2. V prípade úspechu Klienta, za ktorý sa považuje najmä odpustenie prípadne i zníženie výšky požadovanej 
korekcie zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, získanie náhrady 
škody, či iného protiplnenia od subjektov, ktoré pochybili pri príprave verejného obstarávanie, alebo iného 
zníženia plnenia, na ktoré je Klient zaviazaný v čase uzavretia Zmluvy patrí Advokátskej kancelárii podielová 
odmena vo výške 20 % z hodnoty plnenia, o ktoré sa pričinením Advokátskej kancelárie zníži záväzok 
Klienta súvisiaci s predmetom poskytovania právnych služieb. 

3. Klient berie na vedomie a súhlasí, že trovy právneho zastúpenia priznané v prípadnom súdnom konaní patria 
Advokátskej kancelárii. 

4. Advokátska kancelária vystaví Klientovi po skončení každého kalendárneho mesiaca, v ktorom bola poskytnutá 
právna služba, za účelom úhrady odmeny faktúru (Daňový doklad), ktorá bude obsahovať náležitosti 
požadované právnymi predpismi pre daňové doklady. 

5. Odmenu sa Klient zaväzuje zaplatiť Advokátskej kancelárii na základe faktúry v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia faktúry Klientovi, na účet Advokátskej kancelárie uvedený v záhlaví Zmluvy. 

6. Odmena Advokátskej kancelárie nezahŕňa náhradu hotových výdavkov, ktoré Advokátska kancelária vynaloží 
pri plnení predmetu Zmluvy (napríklad cestovné náklady, ubytovacie náklady, správne a súdne poplatky, 
preklady z cudzích jazykov, vypracovanie znaleckých posudkov a špecializovaných analýz a pod.). 
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Článok III 

Vzájomné práva a povinnosti 
 

1. Klient je povinný pravdivo a v plnom rozsahu informovať Advokátsku kanceláriu o všetkých skutočnostiach 
súvisiacich s poskytovaním Právnej služby. 

2. Klient je povinný na žiadosť Advokátskej kancelárie poskytnúť Advokátskej kancelárii všetku súčinnosť a 
všetky podklady, doklady, veci a informácie potrebné pre poskytnutie Právnej služby. 

3. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť údajov, podkladov a informácií odovzdaných Advokátskej 
kancelárii na účel poskytnutia Právnej služby. 

4. Pri poskytovaní Právnych služieb na základe tejto Zmluvy je Advokátska kancelária povinná: 
a) chrániť a presadzovať práva a záujmy Klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny Klienta v rozpore 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaná; o tom Klienta vhodným spôsobom 
poučí; 

b) postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným 
spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme Klienta všetko, čo podľa 
svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných 
Právnych služieb; 

c) plniť a dodržiavať povinnosti vyplývajúce Advokátskej kancelárii z osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie právnych služieb; 

d) oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistila pri poskytovaní Právnych služieb, a ktoré môžu mať 
vplyv na zmenu pokynov Klienta daných Advokátskej kancelárii alebo môžu byť pre Klienta dôležité; 

e) veci, údaje a informácie prevzaté od Klienta v súvislosti s poskytovaním Právnych služieb používať 
výlučne na účely poskytovania Právnych služieb a chrániť ich pred stratou, poškodením, zničením, 
zneužitím a odcudzením; 

f) odovzdať Klientovi všetky veci, doklady a informácie, ktoré pre Klienta prevzal od tretích osôb pri 
poskytovaní Právnych služieb; 

g) po zániku tejto Zmluvy a po skončení poskytovania Právnych služieb Klientovi vrátiť Klientovi všetky 
nepoužité doklady a iné veci, ktoré od Klienta prevzal pre účely poskytovania Právnych služieb; 

5. Advokátska kancelária je zodpovedná za zachovávanie mlčanlivosti zamestnancov Advokátskej kancelárie o 
všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním Právnych služieb Klientovi. 
Povinnosť mlčanlivosti zamestnancov Advokátskej kancelárie trvá aj po ukončení Zmluvy. 

6. Klient nesmie poskytnúť výsledky právnej služby tretím osobám bez súhlasu Advokátskej kancelárie. 
7. Advokátska kancelária a Klient sú povinní poskytovať súčinnosť pri plnení predmetu tejto Zmluvy. 

 
Článok IV 

Doba trvania Zmluvy, zánik Zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to až do ukončenia mimosúdnych rokovaní, prípadne súdnych konaní 
súvisiacich s predmetom poskytovanej právnej služby. 

2. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou oboch Zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 
ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez uvedenia výpovedného dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac 
a začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu 
uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, túto neuzavreli v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

2. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovej stránke Klienta. 

3. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné 
alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 
nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný 
obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto 
Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k 
nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné 
ustanovenia tejto Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, 
ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú 
kritériám podľa predchádzajúcej vety (salvátorská doložka). 
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4. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia zákonom o advokácii 
a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

5. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomného očíslovaného dodatku podpísaného oboma 
Zmluvnými stranami. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnakých exemplároch, pre každú zo Zmluvných strán po jednom.   
 
V Košiciach, dňa .....................     V Rimavských Janovciach, dňa ..................... 
 
Advokátska kancelária :   Klient : 
 
 
 
 
                 _________________________          _________________________   
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD, s . r. o.                Obec Rimavské Janovce 
    JUDr. Vladimír Filičko, PhD, advokát a konateľ   Stanislav Krahulec, starosta obce 
  


