
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb Záhradnícke a rekreačné služby Strana 1 z 4 

Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 27/2020 
uzatvorená medzi 

 

 

Objednávateľ: Záhradnícke a rekreačné služby  

sídlo:    Švermova 45, 974 01  Banská Bystrica 

IČO:    00183075  

IČ DPH: SK2020459221 

bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s 

IBAN:  SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

Zriaďovacia listina zo dňa 24.06.1999 schválená Mestským zastupiteľstvom 24.06.1999. 

za organizáciu koná:  PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Advokátska  kancelária:    Lion Law Partners s.r.o. 

sídlo:  Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:  36 862 461 

IČ DPH:  SK2022769287 

bankové spojenie:  VUB, a.s. 

IBAN: SK19 0200 0000 0025 7071 7758 

zápis v obchodnom registri OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č. 16133/S 

za spoločnosť koná:  JUDr. Peter Kočička, advokát, konateľ 

(ďalej len „Advokát“) 

 

podľa ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej ako „zmluva“) 

 

za nasledovných zmluvných podmienok: 

 

I. 

Základné ustanovenie 

 

1. Advokát je právnickou osobou zapísanou v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou 

komorou, ktorý za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii               

v platnom znení poskytuje fyzickým a právnickým osobám právne služby. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Účelom tejto zmluvy je rámcovo upraviť podmienky a predpoklady poskytovania právnych 

služieb Advokátom Objednávateľovi, najmä ustanoviť práva a povinnosti zmluvných strán, 

základný rozsah poskytovaných právnych služieb, spôsob komunikácie medzi účastníkmi zmluvy 

a odmenu za služby Advokáta za poskytnuté právne služby.  

2. Advokát sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať Objednávateľovi právne služby a právne 

poradenstvo na základe jednotlivých požiadaviek Objednávateľa.  

 

III. 

Rozsah poskytovaných právnych služieb 

 

1. Advokát sa zaväzuje počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vykonávať na základe 

požiadaviek v súlade s predmetom činnosti Objednávateľa úkony a  pomoc podľa pokynov 

a požiadaviek Objednávateľa najmä v nasledovnom rozsahu: 

a) poskytovanie právneho poradenstva, konzultácií a spracovanie právnych rozborov,   
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b) príprava, vypracovanie, pripomienkovanie a zaujímanie analýz, stanovísk k právnym 

dokumentom, ktoré sa týkajú práv a povinnosti Objednávateľa, 

c) príprava, vypracovanie, pripomienkovanie a zaujímanie stanovísk k zmluvám, ktorých 

účastníkom je Objednávateľ,  

d) príprava, vypracovanie podaní, adresátmi ktorých budú súdy, orgány štátnej správy, verejnej 

moci a tretie osoby, 

e) zúčastňovať sa rokovaní Objednávateľa s tretími osobami,  

• v súvislosti s poskytovanými právnymi službami vykonávať iné potrebné úkony, najmä                             

na základe plnomocenstva udeleného Objednávateľom: 

• zastupovať Objednávateľa v konaniach pred súdom, orgánmi štátnej správy, verejnej moci 

a voči tretím osobám,  

• uplatňovať práva Objednávateľa na súde a iných orgánoch štátnej správy a samosprávy, 

• podávať návrhy, žiadosti, sťažnosti, opravné prostriedky, vzdávať sa podania opravných 

prostriedkov a vziať ich späť, 

• vymáhať a zabezpečovať nároky Objednávateľa, 

• peňažné nároky Objednávateľa prijímať a ich prijatie potvrdzovať, 

• smerujúcich k splneniu záväzku tretej osoby voči Objednávateľovi, 

• podávať návrhy na vykonanie exekúcie,  na ich zastavenie a zastupovať Objednávateľa 

v exekučnom konaní, 

• nazerať do súdnych spisov a robiť z nich výpisy, odpisy a fotokópie, alebo požiadať súd 

o vyhotovenie fotokópií za úhradu vecných nákladov, 

• príprava valného zhromaždenia v spolupráci s ekonomickým oddelením Objednávateľa, 

vedenie valného zhromaždenia 

f) uskutočňuje ďalšie právne úkony, ku ktorým bude výslovne vyzvaný alebo splnomocnený. 

2. Objednávateľ súhlasí, aby ho Advokát informoval o doručení listín a o ich obsahu nasledovne: 

osobne, telefonicky, e-mailom. 

 

IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ bude svoje požiadavky na poskytnutie právnych služieb oznamovať písomne, 

telefonicky, ústne, ako aj prostriedkami elektronickej komunikácie.  

2. Objednávka je pre Advokáta záväzná momentom jej prijatia. 

3. Advokát poskytne právne služby podľa povahy veci osobne, v písomnej forme, faxom, prípadne 

prostriedkami elektronickej komunikácie. To nevylučuje, aby jednotlivé právne služby boli 

poskytnuté ústne pri stretnutí oboch zmluvných strán. 

4. Termíny poskytnutia právnych služieb a právneho poradenstva Advokátom na základe objednávky 

sa stanovia vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to s prihliadnutím na potreby Objednávateľa. 

5. Advokát sa zaväzuje poskytovať právnu pomoc najmä vo svojom sídle, prípadne v sídle 

Objednávateľa, prípadne na inom dohodnutom mieste podľa potreby. 

6. Advokát je v odôvodnených prípadoch povinný na predchádzajúcu výzvu Objednávateľa dostaviť 

sa do jeho sídla. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť Advokátovi odmenu za poskytnuté právne služby 

v zmysle tejto zmluvy. 

8. Advokát je povinný pri výkone činnosti chrániť a presadzovať práva a záujmy Objednávateľa 

a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny Objednávateľa v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tejto skutočnosti Objednávateľa vhodným spôsobom 

poučí. 

9. Advokát je povinný pri výkone činnosti konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky 

právne prostriedky a uplatňovať v záujme Objednávateľa všetko, čo podľa svojho presvedčenia 

pokladá za prospešné.  

10. Advokát dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. 

11. Advokát je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 

jednotlivých právnych záležitostí a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.              

Od pokynov Objednávateľa sa môže Advokát odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 

Objednávateľa a Advokát nemôže včas zadovážiť jeho súhlas. 
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12. Objednávateľ udelí Advokátovi osobitné písomné plnomocenstvo v prípade, ak je to nevyhnutné 

pre  konanie Advokáta voči tretím osobám. V prípade súdneho konania je Objednávateľ povinný 

udeliť osobitné plnomocenstvo. 

13. Na dosiahnutie účelu v zmysle obsahu tejto zmluvy je Advokát oprávnený poveriť zastupovaním 

tretie osoby, najmä je oprávnený nechať sa zastúpiť pri jednotlivých úkonoch advokátskym 

koncipientom či iným zamestnancom advokáta. 

14. Objednávateľ je povinný poskytnúť Advokátovi potrebnú súčinnosť na splnenie účelu tejto 

zmluvy, najmä je povinný upresňovať jednotlivé požiadavky na poskytnutie právnych služieb, 

poskytnúť potrebné úplné a pravdivé podklady a vysvetlenia, všetky s vecou súvisiace informácie 

riadne a včas, riadne a včas udeliť Advokátovi plnomocenstvo, ak je to potrebné. Po dobu 

omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Advokát v omeškaní s poskytnutím  

služieb a pomoci.  

15. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti 

s poskytovaním právnych služieb v zmysle tejto zmluvy dozvie. Povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť sa spravuje zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii ako aj internými predpismi SAK. 

 

V. 

Odmena 

 

1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a v zmysle § 5 

písm. a) vyhlášky MS SR 655/2004 Z. z. odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“) dohodli na paušálnej odmene vo výške 400,- € vrátane 

DPH/mesiac.                      

2. Paušálna odmena prináleží Advokátovi bez ohľadu na skutočnosť, či Objednávateľ v danom 

mesiaci právne služby požadoval alebo nie.  

3. V prípade vymáhania pohľadávok pre Objednávateľa v súdnom alebo inom konaní, po úspešnom 

uplatnení nároku v súdnom alebo inom konaní je Advokát oprávnený vymáhať právoplatným 

a vykonateľným rozhodnutím trovy konania priznané Objednávateľovi svojim menom a na svoj 

účet. 

4. Trovy uvedené v bode 6. tohto článku sa neodpočítavajú z odmeny Advokáta vyplývajúcej z tejto 

zmluvy. 

5. Advokát je oprávnený jednostranne započítať pohľadávky majúce pôvod v poskytovaní právnych 

služieb podľa tejto Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa.  

6. Táto zmluva nevylučuje, aby si zmluvné strany spôsob odmeňovania v jednotlivých prípadoch  

upravili samostatnou zmluvou.  

7. V zmysle vyhlášky má advokát popri odmene za poskytovanie právnej pomoci nárok na náhradu 

hotových výdavkov (napr. súdne, správne a notárske poplatky, kolkové známky, preklady)                        

a cestovné náklady, ktoré ním budú účelne vynaložené pri poskytovaní právnej pomoci. Výška 

cestovného pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta bude určovaná                        

v súlade so zákonom o cestovných náhradách v platnom znení. 

 

VI. 

Spôsob fakturácie 

 

1. Advokát je oprávnený vystaviť faktúru na odmenu v zmysle bodu V.1 tejto zmluvy za každý 

kalendárny mesiac, v ktorom nárok na odmenu vznikol. 

2. Odmena na poskytnuté právne služby je splatná na základe vystavenej faktúry v lehote najneskôr 

od 25.teho dňa toho ktorého mesiaca. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 

znení. 

 

VII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Objednávateľ zodpovedá Advokátovi za škodu, ktorá vznikne Advokátovi z dôvodu neúplných 

alebo nesprávne poskytnutých informácii zo strany Objednávateľa alebo z dôvodu                           
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s Advokátom vopred neprerokovaného konania Objednávateľa, či už z vlastného úmyslu alebo                  

na podnet inej tretej osoby, resp. zo spolupráce, súčinnosti Objednávateľa s treťou fyzickou 

osobou alebo právnickou osobou.  

2. Advokát vyhlasuje, že pre prípad zodpovednosti za škodu má uzatvorené poistenie vo výške 

poistného plnenia na každého spoločníka vo výške 1.500.000,- EUR. 

  

VIII. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Advokát je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila 

nevyhnutná dôvera medzi ním a Objednávateľom alebo pokyn Objednávateľa je v rozpore 

s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo je Objednávateľ v omeškaní 

s úhradou splatnej faktúry viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti. 

2. Advokát je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak Objednávateľ napriek jeho poučeniu trvá                       

na tom, aby Advokát postupoval podľa jeho pokynu.  

3. Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia Objednávateľovi o odstúpení od zmluvy                    

o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak 

Objednávateľ neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak Objednávateľ oznámi Advokátovi, že                                      

na splnení tejto povinnosti netrvá. 

4. Odstúpenie je platné a účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Advokát je v takomto 

prípade povinný upozorniť Objednávateľa na hroziace následky spojené s ukončením 

poskytovania právnych služieb. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je 2-mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni 

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. Platnosť tejto zmluvy sa končí aj na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

3. Zmena obsahu zmluvy je možná len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to písomnou formou. 

4. V právnych vzťahoch medzi účastníkmi zmluvy touto neupravenými sa použijú primerane 

ustanovenia zákona 586/2003 Z. z. o advokácii a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali,  jej obsahu plne porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju 

vlastnoručne podpisujú. 

6. V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia zmluvy neplatné, nevykonateľné a/alebo 

neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celej zmluvy. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo 

neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinným ustanoveniami, ktoré budú čo 

najviac zodpovedať účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 31. 07. 2020 

 

  

 

 

.............................................................                                ....................................................... 

        Lion Law Partners s.r.o.                                                    Záhradnícke a rekreačné služby mesta  

   JUDr. Peter Kočička                               PhDr. Ivan Šabo 

  advokát, konateľ                     riaditeľ 


