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Z M L U V A
O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB

( uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka )

Zmluvné strany:

1. Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s.r.o.
so sídlom Podjavorinskej 4A, 811 03 Bratislava
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IČO: 47 232 277
zastúpená: JUDr. Ing. Barbora Popelková – konateľ spoločnosti 
číslo licencie SAK: 4194
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 69769/B
(ďalej len „advokát“)

a

2. Poliklinika Karlova Ves
so sídlom Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
IČO: 17336236
zastúpená: Ing. Silvia Némethová - riaditeľka
(ďalej len „klient“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „zmluva“): 

Preambula

Cieľom tejto zmluvy o poskytovaní právnych služieb je vytvorenie zmluvného rámca
pre vzájomnú spoluprácu zmluvných strán, spočívajúcu vo využití odborných znalostí 
advokáta v súvislosti so všetkými činnosťami realizovanými klientom, a to formou 
poskytovania komplexu právnych služieb v rozsahu a za podmienok stanovených touto 
zmluvou.

Článok 1
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok advokáta poskytovať klientovi v súvislosti s jeho 
činnosťou právne úplné a komplexné právne poradenstvo a právne služby, a to najmä
v nasledovnom rozsahu:

a) bežné právne poradenstvo formou osobných, telefonických alebo mailových 
konzultácií,

b) na požiadanie klienta účasť na poradách riaditeľa Polikliniky Karlova Ves, 
príp. na ďalších poradách a stretnutiach podľa požiadaviek klienta,

c) zastupovanie klienta v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy 
a miestnej samosprávy, notármi, exekútormi a ďalšími tretími osobami,  

d) príprava a spisovanie listín podľa požiadaviek klienta,
e) príprava a spisovanie zmlúv, dohôd, žalôb, vyjadrení, listov, riadnych 

a mimoriadnych opravných prostriedkov a pod., 
f) vykonávanie ďalších úkonov pre klienta formou právneho poradenstva 

a právnych konzultácií, najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, 
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pracovného práva, práva duševného vlastníctva, finančného práva, legislatívy 
súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a pod.,

g) právna pomoc klientovi v súvislosti s vypracovávaním alebo dodatkovaním 
interných predpisov klienta a pod.

2. Predmetom tejto zmluvy je zároveň záväzok klienta za poskytované právne služby 
zaplatiť riadne a včas advokátovi dohodnutú odmenu.

Článok 2
Miesto a forma poskytovania služby 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát bude svoje služby poskytovať na základe  
samostatných požiadaviek klienta v mieste svojho sídla na Podjavorinskej ulici č. 4A v 
Bratislave, alebo vo svojej kancelárii na Nám. 1. mája č. 5 v Bratislave, alebo na inom 
dohodnutom mieste v Bratislave, a to formou:

a) osobnej, telefonickej alebo mailovej konzultácie,
b) osobnou účasťou na stretnutiach klienta s tretími osobami,
c) prípravou písomností, najmä stanovísk alebo iných dokumentov
d) zastupovaním klienta na základe osobitnej písomnej plnej moci

2. Advokát je oprávnený poskytnúť službu i prostredníctvom advokátskeho koncipienta, ak 
to platný právny poriadok Slovenskej republiky pripúšťa. Advokát je zároveň oprávnený 
poskytnúť ktorúkoľvek službu podľa tejto zmluvy klientovi prostredníctvom iného 
advokáta zapísaného do registra advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. 
Vo vzťahu ku klientovi však advokát vždy zodpovedá, akoby službu poskytol sám. 

3. Advokát je povinný na základe požiadavky klienta dostaviť sa v čase primeranom 
podmienkam na ním určené miesto v Bratislave na vlastné náklady. 

4. Po predchádzajúcej dohode s klientom sa advokát zaväzuje poskytnúť svoje služby 
i mimo Bratislavy. V takomto prípade je klient povinný poskytnúť na dopravu advokáta 
do miesta poskytnutia služby primeraný čas a zmluvné strany sú povinné vopred 
dohodnúť, ktorá zo zmluvných strán uhradí náklady na dopravu, príp. ubytovanie 
advokáta. 

5. Požiadavky klienta na poskytnutie poradenstva v rozsahu tejto zmluvy môžu byť 
advokátovi doručované akoukoľvek vhodnou a primeranou formou, bez potreby 
formalizovaného písomného úkonu (najmä osobne, telefonicky, faxom, mailom a pod). 
Každá požiadavka na poskytnutie služby však musí byť dostatočne konkretizovaná 
a klient je povinný dodať advokátovi súčasne so svojou žiadosťou všetky požadované 
informácie, alebo písomnosti, pokiaľ sú na poskytnutie riadneho a včasného poradenstva 
nevyhnutné. 

6. Advokát sa zaväzuje poskytovať svoje služby bezodkladne, ibaže by vzhľadom na 
povahu, rozsah, odbornú náročnosť alebo iné relevantné skutočnosti bezodkladné 
poskytnutie služby nebolo možné. V takomto prípade sa advokát zaväzuje službu 
poskytnúť v primeranej lehote, ktorú si s klientom vopred dohodne, inak do 5 pracovných 
dní. 



3

7. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát je povinný telefonickú konzultáciu poskytnúť 
kedykoľvek o to klient požiada. Klient sa zároveň zaväzuje, že v dňoch pracovného voľna 
a pracovného pokoja, ako i v pracovný deň od 19.00 hod. do 9.00 hod. bude žiadať 
o poskytnutie služby len v prípade, ak to bude vyžadovať nevyhnutnosť alebo 
neodkladnosť situácie.

8. Advokát sa zaväzuje o svojej činnosti priebežne a podľa potreby klienta informovať, 
najmä ho oboznámiť so skutočnosťami rozhodnými pre jeho podnikanie, príp. inú jeho 
činnosť.   

Článok 3
Výška odmeny a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej mesačnej odmene za poskytované služby vo 
výške 600,-EUR bez DPH. Ku dňu podpisu tejto zmluvy advokát nie je platcom DPH. 
Pokiaľ sa v priebehu trvania tejto zmluvy advokát stane platcom DPH, bude dohodnutá
odmena zvýšená a príslušnú sadzbu DPH platnú v deň fakturácie. 

2. Dohodnutá mesačná odmena bude uhrádzaná mesačne pozadu na základe faktúry 
advokáta doručenej klientovi do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
za ktorý sa odmena uhrádza. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od jej doručenia. 

3. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať záväzné náležitosti stanovené 
všeobecno-záväzným predpisom, je klient povinný na túto skutočnosť advokáta vhodným 
spôsobom upozorniť a faktúru vrátiť na opravu. V takomto prípade lehota na zaplatenie 
faktúry neplynie.

4. V prípade, ak sa klient dostane so zaplatením faktúry do omeškania, vzniká advokátovi 
právo na zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle 369 ods. 1 Obchodného zákonníka 
platného ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

5. Náklady súvisiace so správnymi, súdnymi, notárskymi a inými poplatkami vynaloženými 
advokátom v súvislosti s plnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy znáša 
v plnom rozsahu klient a tieto poplatky nie sú zahrnuté v paušálnej odmene advokáta 
v zmysle ods. 1 tohto článku. 

Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Klient sa zaväzuje najmä:
a) v prípade požiadavky poskytnúť službu v mieste svojho sídla alebo prevádzky, 

poskytnúť advokátovi na dobu nevyhnutnú bezodplatne pracovný stôl, stoličku 
a možnosť pripojenia na internet,

b) v súvislosti s uplatňovaním požiadaviek podľa článku 2 tejto zmluvy 
poskytovať úplné a pravdivé informácie,

c) uplatňovať požiadavky na poskytnutie služby primerane povahe veci, času a jej 
náročnosti, 

d) riadne a včas zaplatiť odmenu za poskytované služby.
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2. Klient má právo najmä: 
a) na náhradu škody, ktorú by mu spôsobil advokát vedomím porušením 

povinností, ku ktorým sa touto zmluvou zaviazal,
b) na poskytnutie právneho poradenstva v intenciách tejto zmluvy. 

3. Advokát sa zaväzuje najmä:
a) poskytovať svoje služby v súlade s touto zmluvou riadne, včas a s odbornou 

starostlivosťou,
b) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti 

s plnením svojich povinností podľa tejto zmluvy dozvedel, pokiaľ nejde 
o skutočnosti všeobecne známe a ak nejde o skutočnosti, ktorých zverejnenie 
je nevyhnutné k splneniu jeho záväzku podľa tejto zmluvy a zverejnenie je 
v záujme klienta; klient berie na vedomie, že advokát je viazaný mlčanlivosťou 
i podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky,

c) po ukončení tejto zmluvy vrátiť klientovi na jeho požiadanie všetky 
písomnosti, ktoré od neho preukázateľne prevzal.

Článok 5
Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. Februára 2019 do 31. Januára 2021 alebo do 
vyčerapania limitu 25 000 EUR bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr.

2. Advokát začne svoje služby na základe tejto zmluvy poskytovať odo dňa 1. Februára 
2019.

3. Táto zmluva môže pred dohodnutým termínom jej trvania zaniknúť:
a) dohodou
b) výpoveďou niektorej zo zmluvných strán
c) odstúpením od zmluvy

4. Všetky úkony súvisiace so zánikom alebo zmenou tejto zmluvy musia mať písomnú 
podobu a musia byť druhej strane doručené, inak sú neplatné. Za doručenú sa považuje 
i písomnosť, ktorú druhá strana odmietla prevziať. 

5. Dohoda o ukončení tejto zmluvy, ale i o zmene jej podmienok, musí mať písomnú podobu 
a musí byť oboma zmluvnými stranami podpísaná.

6. Výpoveď môže dať ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu opakovaného menej závažného 
porušovania povinností alebo závažného porušenia povinností druhej zmluvnej strany 
vyplývajúcich mu z tento zmluvy. Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúcom po doručení výpovede. 

7. Odstúpiť od tejto zmluvy je advokát oprávnený v prípade, ak sa klient dostane do 
omeškania so zaplatením dohodnutej odmeny po dobu viac ako 15 dní. V takomto prípade 
zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia klientovi, alebo neskorším dňom uvedeným 
v rozhodnutí advokáta o odstúpení. 
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8. V prípade ukončenia zmluvy pred dohodnutým termínom jej trvania je advokát povinný 
vrátiť nespotrebovanú časť odmeny klientovi do 30 dní odo dňa zániku zmluvy. Ak sa 
s vrátením nespotrebovanej časti odmeny dostane advokát do omeškania, je klient 
oprávnený žiadať o advokáta úroky z omeškania vo výške podľa článku 3 ods. 4 tejto 
zmluvy. 

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. V otázkach touto zmluvou neupravených sa záväzkovo-právny vzťah účastníkov riadi 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších relevantných všeobecno-
záväzných právnych predpisov.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia 
s ním, na znak čoho ju ich štatutárni zástupcovia vlastnoručne podpisujú. Zároveň 
zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, bez nátlaku alebo za 
zjavne nevýhodných podmienok. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, jeden pre klienta 
a jeden pre advokáta.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcom po jej 
zverejnení v zmysle §47a Občianskeho zákonníka. 

V Bratislave, dňa 30. Januára 2019

Za advokáta: Za klienta:

__________________________
JUDr. Ing. Barbora Popelková

konateľ
Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora 

Popelková, s.r.o.

___________________________
................




