
 
 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

 

uzavretá 

v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za primeraného 

použitia zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a ust. vyhlášky MS SR č. 655/2004 Zb. o odmenách 

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Múzeum Vojtecha Löfflera 

so sídlom Alžbetina 672/20, Košice - mestská časť Staré Mesto, 15, 040 01 Košice, Slovenská republika,   

IČO: 31945856, DIČ: 2020780498 
 

zastúpenie: Mgr. art. Noémi Ráczová, riaditeľka  

bankové spojenie:  
tel./fax/mail/web: +421 905 656 538, lofflermuzeum@gmail.com, www.lofflermuzeum.sk 

 

 (ďalej len ako „klient“) 

a 

JUDr. Milan Sedlák, MBA, LL.M., advokát 

Advokátska kancelária Sedlák Dudášová a spol. 

so sídlom Kukučínova 19, Košice 040 01, Slovenská republika 

zápis v zozname advokátov vedený SAK pod č. 4956 

IČO: 42 104 556, DIČ:1043991564, IČ DPH: SK 1043991564 

bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN:  

tel./fax/mail/web: +421 55 623 0997, ... 1002, +421 55 729 2357, mobil: +421 907 998 740,  ... 907 998 738, ... 903 

973 503, milan.sedlak@gmail.com, milan.sedla@aksd.sk, www.sdak.sk  

(ďalej len ako „advokát“) 

 

ďalej uvedeného dňa, 

v nasledovnom znení a za týchto podmienok: 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

I.1. Na základe tejto zmluvy sa advokát zaväzuje, že v prospech klienta bude realizovať komplexné právne služby 

v oblasti súvisiacich s prevádzkovaním klienta, najmä v občianskoprávnej, pracovnoprávnej, obchodnej 

problematike a v oblasti správneho práva, či aj iné, požadované pri výkone jeho predmetu činnosti v zmysle 

pokynov klienta a všeobecne záväzných právnych predpisov a klient za zaväzuje za poskytovanie týchto 

právnych služieb zaplatiť advokátovi odmenu, to všetko na základe ďalších dojednaní zmluvných strán.   

I.2. Advokát osobne, popr. substitučne zastúpený v zmysle osobitného zákona iným advokátom, resp. 

advokátskym koncipientom advokátskej kancelárie uvedenej v záhlaví, sa zaväzuje poskytovať klientovi 

právne služby spočívajúce najmä v poskytovaní právnych rád, spisovaní zmlúv a listín o právnych úkonoch, 
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poskytovaní právnej pomoci, vypracovávaní právnej korešpondencie s protistranou klienta, spracúvanie 

právnych rozborov a podobných právnych záležitostí alebo žiadostí klienta. 

I.3. Klient v zmysle tejto zmluvy udelí advokátovi plnú moc na svoje zastupovanie vo všeobecnom rozsahu, na 

základe ktorej bude advokát podľa pokynov klienta zastupovať klienta pred súdmi, orgánmi verejnej správy,  

ako aj inými subjektmi, či osobami.  

 

Článok II 

Odmena za poskytovanie služieb 

  

II.1. Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene za poskytovanie právnych služieb vo výške 80 € vrátane 

DPH za 1 hodinu poskytovania právnej služby. Celková výška odmeny za poskytovanie právnych služieb 

počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy (v zmysle čl. IV bodu IV.3 zmluvy) sa na základe dohody 

zmluvný strán stanovuje na sumu maximálne vo výške 15.000,00 € (slovom pätnásťtisíc eur) bez DPH. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, pokiaľ počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy bude 

nevyhnutné poskytovať právne služby a poradenstvo v takom rozsahu, že možno s prihliadnutím na povahu 

veci, ktorej sa právne poradenstvo týka, odôvodnene predpokladať presiahnutie celkovej výšky odmeny 

v zmysle tohto bodu, celková výška odmeny bude upravená po vzájomnej dohode osobitným dodatkom k tejto 

zmluve. 

II.2. Odmena za poskytovanie právnych služieb je splatná mesačne pozadu za každý kalendárny mesiac 

poskytovania právnych služieb, a to na základe faktúry doručenej klientovi, v lehote uvedenej na faktúre nie 

kratšej ako 14 dní. Advokát je oprávnený vystaviť faktúru za predchádzajúci kalendárny mesiac poskytovania 

právnych služieb vždy do 15. dní nasledovného mesiaca a je povinný ju doručiť klientovi na adresu uvedenú v 

záhlaví. Prílohou k faktúre bude súpis jednotlivých úkonov právnej pomoci s uvedením času vynaloženého na 

poskytnutú právnu službu. 

II.3. Hodinová odmena za poskytovanie právnych služieb zahŕňa aj paušálnu náhradu niektorých hotových 

výdavkov vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (v zmysle vyššie cit. vyhlášky, ktorá 

by inak mohla byť účtovaná sumou vo výške 1/100 výpočtového základu, t.j. 10,87 € bez DPH, za 1 úkon 

právnej služby) v rozsahu telekomunikačné výdavky v rámci EÚ, poštovné náklady v rámci Slovenskej 

republiky, miestne prepravné náklady a náhradu za stratu času, ak právna služba bude vykonávaná v rámci 

mesta sídla advokáta.  

II.4. Okrem dohodnutej hodinovej odmeny má advokát nárok: (i) na náhradu účelne vynaložených výdavkov účelne 

a preukázateľne vynaložených pri zastupovaní klienta, ktoré nie sú v zmysle tejto zmluvy zahrnuté v paušálnej 

náhrade (najmä správne, súdne, notárske, či iné poplatky, náhrada nákladov za znalecké posudky, preklady, 

odpisy a pod., ktoré bude potrebné vynaložiť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientom), (ii) na 

náhradu za stratu času, ak sa právna služba bude vykonávať mimo mesta sídla advokáta, a to podľa osobitého 

predpisu a (iii) pri zastupovaní klienta v súdnych, či iných konaniach, pri ktorých by klient mal nárok na 

náhradu trov aj na tarifnú odmenu v zmysle vyššie cit. vyhlášky za predpokladu, že na jej úhradu bola 

rozhodnutím príslušného orgánu zaviazaná tretia osoba (protistrana) klienta v konaní a protistrana túto odmenu 

klientovi aj skutočne uhradila, resp. pokiaľ bola táto odmena od protistrany vymožená prostredníctvom výkonu 

rozhodnutia (exekúcie).  
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Článok III 

 Povinnosti zmluvných strán 

 

III.1. Advokát je povinný najmä: 

Ø chrániť a presadzovať práva a oprávnené záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi pri poskytovaní 

právnych služieb, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

Ø konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta 

všetko, čo podľa svojho vedomia a presvedčenia pokladá za prospešné v záujme klienta,  

Ø dbať pri poskytovaní právnych služieb na účelnosť a hospodárnosť,  

Ø neposkytovať právne služby, ani právnu pomoc tretím osobám v konaní vedenom proti záujmom klienta, 

pričom sa advokát zaväzuje zaistiť, aby takéto právne služby a právna pomoc neboli poskytnuté ani inými 

advokátmi, resp. advokátskymi koncipientmi advokátskej kancelárie v prospech tretích osôb, 

Ø poskytovať právne služby pre klienta aj mimo miesta sídla advokátskej kancelárie na území Slovenskej 

republiky v potrebnom alebo vyžiadanom rozsahu od klienta po vzájomnej dohode. 

III.2. Klient je povinný najmä:   

Ø poskytovať advokátovi riadne a včas všetky potrebné, úplné a dostupné informácie, ktorými disponuje 

alebo ich môže získať, ako aj podklady nevyhnuté pre poskytovanie právnej služby a tieto oznamovať 

advokátovi osobne, elektronickou poštou alebo v nevyhnutných prípadoch aj telefonicky a faxom, 

Ø poskytovať na požiadanie potrebnú súčinnosť pre poskytovanie právnej pomoci, ako aj udeľovať pokyny 

nevyhnutné alebo dojednané vopred v rámci riešenia právnej služby, 

Ø uhrádzať dojednanú odmenu za poskytované právne služby a prípadne aj odmenu priznanú klientovi ako 

náhradu trov právneho zastúpenia od protistrany, pokiaľ táto bola zaviazaná na jej úhradu v zmysle vyššie 

cit. vyhlášky a táto bola vyplatená na účet klienta, 

Ø uhradiť advokátovi náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej 

pomoci, a to najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky, náklady na prekladateľskú 

a znaleckú činnosť, odpisy, overenia, kopírovacie služby, a to mimo rozsah paušálnej odmeny, 

Ø v prípade zabezpečovania právnych služieb mimo mesta sídla advokáta uhradiť advokátovi cestovné 

náklady, ako aj náklady spojené s pobytom a stravné v celom rozsahu, na základe predložených dokladov 

podľa osobitného predpisu, a to vždy najneskôr do 10 dní od predloženia vyúčtovania služobnej cesty, 

pričom klient súhlasí s používaním motorových vozidiel advokáta (resp. súkromných motorových vozidiel 

jeho zamestnancov či spoločníkov) na pracovné cesty v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

IV.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta. Zverejniť zmluvu sa zaväzuje bezodkladne klient. Zmluva sa 

vyhotovuje v Slovenskom jazyku a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, pre každú stranu 

po jednom rovnopise. 

IV.2. Zmluvné strany sú povinné si bezodkladne oznamovať skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy. 

Zmluvné strany si budú doručovať podklady, či oznamovať rozhodujúce skutočnosti osobne, mailom, faxom 
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alebo telefonicky s následným potvrdením mailom, prípadne poštou na adresy uvedené v záhlaví. V prípade 

pochybností sa predpokladá, že písomnosť je doručená tretím dňom po jej odoslaní, ak sa nepreukáže opak. 

IV.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 2 roky odo dňa jej uzavretia. Ukončiť túto zmluvu je možné dohodou, 

resp. odstúpením od nej, a to z dôvodu jej závažného porušenia a po dojednanej dobe, aj jej výpoveďou, aj bez 

uvedenia dôvodu pre obidve strany s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Ukončenie zmluvy je potrebné uskutočniť písomne a je potrebné 

doručiť ho druhej strane. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje najmä neuhradenie dojednanej odmeny ani 

do 30. dní odo dňa jej splatnosti a ak je advokát v omeškaní s dojednaným plnením poskytovanej právnej 

služby o viac ako 5 dní oproti požadovanému plneniu. Pred odstúpením od zmluvy je však oprávnená strana 

povinná druhej strane oznámiť možnosť odstúpenia od zmluvy a poskytnúť jej dodatočný primeraný čas 

(najmenej troch dní) na splnenie povinnosti, pričom až márnym uplynutím tejto lehoty je možné prikročiť 

k odstúpeniu.  

IV.4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne, formou dodatkov podpísaných oboma stranami.  

IV.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom 

prejednaní, podľa práva a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Košiciach dňa 14.6. 2021 

 

za klienta Múzeum Vojtecha Löfflera 

Mgr. art. Noémi Ráczová, riaditeľka, v.r. 

     

 

advokát      

JUDr. Milan Sedlák, MBA, LL.M., advokát, v. r.  

 

 

 


