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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 
 
 

 
 

1.  Zmluvné strany  
 
1.1. Advokátska kancelária 
 

Obchodné meno  :  Mgr. Jaromír Liker 
Sídlo   :  Nábrežná 67, 940 02 Nové Zámky  

 IČO   :  50 748 882 
 DIČ                             :  1077260415 

Zapísaný :    v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou  
komorou pod registračným číslom 7569 

 (ďalej len „Advokátska kancelária“); a 
 
1.2. Klient 
 

Obchodné meno  :  Obec Majcichov 
Sídlo   :  č. 606, 919 22 Majcichov 

 IČO   :  00 312 746 
 Právna forma  :  obec 
 Štatutár   :  Ing. Tibor Marek, starosta 
 (ďalej len „Klient“) 
  
 (ďalej Advokátska kancelária a Klient spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
2. Zmluva 

 
2.1. Zmluvné strany uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení so zákonom č. 

586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“), 
vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov túto Zmluvu o 
poskytovaní právnych služieb (ďalej len „Zmluva“). 
 

3.  Predmet Zmluvy    
 

3.1. Na základe tejto Zmluvy sa: 
 
3.1.1. Advokátska kancelária zaväzuje uskutočňovať pre Klienta odplatné právne služby, a to 

v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve; a  
3.1.2. Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za činnosti uvedené v bode 3.2 Zmluvy odplatu, 

a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 
 

3.2. Predmetom právnych služieb podľa bodu 3.1.1 Zmluvy je poskytovanie právnych služieb Klientovi v: 
 
3.2.1 v súdnom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava, sp. zn. 39C/1/2022 o náhradu škody vo výške 

4.924,16 € s príslušenstvom voči žalobcovi MUDr. Ján Lančarič, nar. 04.02.1967, trvalým pobytom Letecká 
10, 917 01 Trnava a súvisiacich konaniach, 

 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Advokátska kancelária je oprávnená poskytovať Klientovi právne služby 

a zastupovať ho aj v iných konaniach, ktoré spĺňajú podmienku podľa § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako je zastupovanie 
a poskytovanie právnych služieb v konaniach definovaných v Článku 3 bod 3.2 Zmluvy, ak o to Klient 
Advokátsku kanceláriu požiada a to za podmienok upravených v Zmluve. 
 

3.4 Advokátska kancelária bude poskytovať Klientovi právne služby prostredníctvom advokáta, advokátov 
spolupracujúcich s Advokátskou kanceláriou, a pri jednotlivých úkonoch aj prostredníctvom svojich 
zamestnancov – advokátskych koncipientov.  
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4. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
4.1. Advokátska kancelária je povinná postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto  Zmluvou 

s odbornou starostlivosťou. 
4.2. Advokátska kancelária je povinná postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou 

podľa pokynov Klienta a v súlade s jeho záujmami, ktoré sú Advokátskej kancelárii známe alebo jej musia 
byť známe. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Advokátska kancelária sa môže odchýliť od pokynov Klienta, len ak je to 
nevyhnutné v záujme Klienta a Advokátska kancelária nemôže včas dostať jeho súhlas. 

4.4. Advokátska kancelária je povinná oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistila pri plnení svojich 
záväzkov stanovených touto Zmluvou, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Klienta týkajúcich sa 
dosiahnutia účelu sledovaného Zmluvou. 

4.5. Advokátska kancelária nie je viazaná pokynmi Klienta, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

4.6. Advokátska kancelária má právo (nie však povinnosť) nevykonať pokyn Klienta, ak tento podľa názoru 
Advokátskej kancelárie zásadným spôsobom odporuje záujmom Klienta s tým, že na nevhodnosť takýchto 
pokynov je Advokátska kancelária povinná Klienta vopred písomne upozorniť. 

4.7. Advokátska kancelária sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta a využívať všetky zákonné 
prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu Klienta považuje za užitočné. 

4.8. Advokátska kancelária je povinná poskytovať Klientovi právne služby podľa tejto Zmluvy vždy na základe 
vopred stanovenej požiadavky Klienta s tým, že v prípade, ak je zo strany Klienta požadované vytvorenie 
určitého písomného výstupu, sú Zmluvné strany povinné dohodnúť si termín odovzdania požadovaného 
písomného výstupu. 

4.9. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Advokátska kancelária je povinná Klienta písomne informovať 
o úkonoch uskutočnených pri plnení jeho záväzkov stanovených Zmluvou a prípadne zaslať zoznam 
uskutočnených úkonov len v prípade, ak o to Klient požiada. 

4.10. Advokátska kancelária je na žiadosť Klienta povinná tomuto odovzdať všetky písomnosti, ktoré získa pri 
plnení záväzkov stanovených Zmluvou, a to najmä príslušné zmluvy, dohody, korešpondenciu, záznamy 
z rokovaní, a pod.. 

4.11. Klient sa zaväzuje nevykonať nič, čo by mohlo ohroziť, sťažiť alebo zmariť splnenie záväzkov 
Advokátskej kancelárie podľa tejto Zmluvy. 

4.12. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátskej kancelárii všetku súčinnosť, ktorú od neho možno rozumne 
požadovať, potrebnú na splnenie povinností Advokátskej kancelárie podľa tejto Zmluvy. 

4.13. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátskej kancelárii všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny alebo 
iné písomnosti, ktoré má k dispozícii,  potrebné na splnenie povinností Advokátskej kancelárie podľa tejto 
Zmluvy. 

 
5. Odmena Advokátskej kancelárie 

 
5.1. Za právne služby uvedené v Čl. 3 bode 3.1.1. Zmluvy sa Klient zaväzuje uhrádzať Advokátskej kancelárii: 

 
5.1.1. Tarifnú odmenu za jednotlivé úkony právnej služby podľa § 10 vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Tarifná odmena“); 
 

5.1.2. Podielovú odmenu - Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie právnych služieb pri 
konkrétnej právnej veci si dohodli nad rámec Tarifnej odmeny aj podielovú odmenu z Vymoženej 
sumy alebo Ušetrenej sumy v danej právnej veci (t.z. odmenu formou percentuálneho podielu 
na hodnote danej právnej veci v prípade úspechu a/alebo čiastočného úspechu Klienta v danej veci 
a to vo výške 10 % z Vymoženej sumy alebo Ušetrenej sumy) (ďalej len „Podielová odmena“); 

 
„Vymoženou sumou“ sa rozumie najmä: 

 
i.    finančná suma, ktorá bude právoplatne priznaná Klientovi na základe rozhodnutia súdu (vrátane  

všeobecného súdu, rozhodcovského súdu alebo iného súdneho orgánu) pri vymáhaní ktorej 
Advokátska kancelária zastupovala Klienta. Nárok Advokátskej kancelárie na Podielovú odmenu 
podľa tohto bodu vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu 
(všeobecného súdu, rozhodcovského súdu alebo iného súdneho orgánu), ktorým sa Klientovi 
priznala finančná suma (napr. rozsudkom, ktorým sa návrhu Klienta úplne alebo čiastočne 
vyhovelo alebo schválením súdneho zmieru); alebo 
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ii.    finančná suma, ktorú bude dlžník Klienta povinný zaplatiť Klientovi na základe uzavretej 
mimosúdnej dohody, pokiaľ v príslušnom súdnom alebo rozhodcovskom konaní Advokátska 
kancelária zastupovala Klienta. Nárok Advokátskej kancelárie na Podielovú odmenu podľa tohto 
bodu vzniká dňom uzavretia mimosúdnej dohody podľa predchádzajúcej vety medzi Klientom a 
dlžníkom; alebo 

 
iii. finančná suma, ktorá bude Klientovi zaplatená z pohľadávky Klienta uplatnenej v súdnom alebo 

rozhodcovskom konaní alebo v konkurze alebo v reštrukturalizácií dlžníka, v ktorom 
Advokátska kancelária zastupovala Klienta. Nárok Advokátskej kancelárie na Podielovú odmenu 
podľa tohto bodu vzniká v deň v ktorý došlo k zaplateniu pohľadávky alebo jej časti v zmysle 
predchádzajúcej vety. Nárok Advokátskej kancelárie na Podielovú odmenu podľa tohto bodu 
nevzniká v prípade, ak Advokátskej kancelárií vo vzťahu ku konkrétnej finančnej sume 
(pohľadávky alebo jej časti) už vznikol nárok na Podielovú odmenu podľa bodu i. alebo ii.; 

 
„Ušetrenou sumou“ sa rozumie najmä: 
 
i. finančná suma (istina vrátane príslušenstva) ušetrená Klientovi v právnej veci – najmä v súdnom, 

rozhodcovskom alebo obdobnom konaní alebo administratívnom konaní, v ktorej Advokátska 
kancelária zastupovala Klienta. Ušetrenou sumou rozumie hodnota veci, ktorá bola predmetom 
príslušného konania. Nárok Advokátskej kancelárie na Podielovú odmenu podľa tohto bodu 
vzniká v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v prospech Klienta, ktorým bola ukončená 
právna vec v zmysle tohto bodu. 

 
Tarifná odmena a Podielová odmena ďalej pre účely tejto Zmluvy aj len ,,Odmena“. 

 
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient je povinný uhradiť Advokátskej kancelárii hotové výdavky a náklady 

preukázateľne vynaložené Advokátskou kanceláriou v súvislosti s poskytovaním právnych služieb Klientovi 
podľa tejto Zmluvy, a to najmä (nie však výlučne): 
5.2.1. súdne, rozhodcovské a správne poplatky; 
5.2.2. výdavky za znalecké posudky; 
5.2.3. odmeny notárom; 
5.2.4. odmeny exekútorom; 
5.2.5. prekladateľské a tlmočnícke služby, a 
5.2.6. ubytovacie služby mimo sídla Advokátskej kancelárie, použitie motorového vozidla mimo mesta 
sídla Advokátskej kancelárie a pod. (ďalej iba ako „Hotové výdavky“), ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
písomne vopred inak.  

5.3. Náklady Advokátskej kancelárie na administratívnu podporu pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto 
Zmluvy sú zahrnuté v Odmene. 

5.4. V dohodnutej výške Odmeny nie je zahrnutá DPH v zákonom stanovenej výške, a preto je Klient povinný 
popri sume Odmeny zaplatiť Advokátskej kancelárii aj sumu DPH na túto Odmenu pripadajúcu v zmysle 
platných a účinných právnych predpisov Slovenskej  republiky, ak je Advokátska kancelária platcom DPH 
alebo sa ním stane. 

5.5. Klient nemá právo na vrátenie čo i len časti Odmeny, na ktorú už vzniklo Advokátskej kancelárii právo, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, že došlo k zániku Zmluvy alebo, že zaniklo plnomocenstvo udelené  
Advokátskej kancelárii.  

5.6. Klient bude platiť Advokátskej kancelárii Odmenu a náhradu Hotových výdavkov mesačne, na základe 
faktúr vyhotovovaných Advokátskou kanceláriou, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Faktúry budú 
vyhotovované na menu EUR. Prílohou faktúry bude popis poskytnutých služieb v zmysle tejto Zmluvy.  

5.7. Advokátska kancelária vyhotovuje faktúry za príslušnú Odmenu, resp. náhradu Hotových výdavkov najskôr 
v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom Advokátskej kancelárií vznikol príslušný nárok na jej/ich 
zaplatenie. 

5.8. Každá faktúra vyhotovená na základe tejto Zmluvy je splatná do 30 dní odo dňa doručenia bezvadnej 
faktúry Klientovi. 

5.9. Všetky platby v prospech Advokátskej kancelárie na základe Zmluvy je Klient povinný vykonávať 
bezhotovostne na bankový účet Advokátskej kancelárie uvedený na faktúre. Akákoľvek platba sa považuje 
za uhradenú až pripísaním celej takejto platby na bankový účet Advokátskej kancelárie. 

5.10. V prípadoch, ak dôjde zo strany Klienta k oprávnenému vráteniu faktúr, bude lehota splatnosti všetkých 
faktúr, ktoré budú vyhotovené namiesto pôvodných faktúr Klientom oprávnene vrátených, do 30 dní odo 
dňa doručenia nových faktúr Klientovi. 

5.11. Trovy právneho zastúpenia priznané v súdnom konaní patria Advokátskej kancelárii. 
5.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia Zmluvy Advokátska kancelária bez zbytočného odkladu 

po ukončení trvania Zmluvy vystaví Klientovi faktúru na zaplatenie všetkých častí dohodnutej Odmeny 
a ostatných nárokov Advokátskej kancelárie podľa tejto Zmluvy, ktoré neboli do ukončenia Zmluvy 
fakturované. 
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6 Plné moci 

 
6.1 Klient sa zaväzuje na výzvu Advokátskej kancelárie tejto udeliť osobitné písomné plnomocenstvá potrebné 

pre plnenie jej povinností podľa tejto Zmluvy, a to vo forme a s obsahom určeným Advokátskou 
kanceláriou. 

6.2 Klient sa pre prípady, kedy všeobecne záväzné právne predpisy nepripúšťajú výkon advokácie v mene 
právnickej osoby, zaväzuje na výzvu Advokátskej kancelárie udeliť konateľovi/konateľom Advokátskej 
kancelárie určených Advokátskou kanceláriou osobitné písomné plnomocenstvá potrebné pre plnenie 
povinností Advokátskej kancelárie podľa tejto Zmluvy, a to vo forme a s obsahom určeným Advokátskou 
kanceláriou. Takto splnomocnený konateľ bude v zmysle § 15 ods. 2 zákona o advokácii zastupovať 
Klienta vo svojom mene a na účet Advokátskej kancelárie. 

6.3 Advokátska kancelária, ako aj konateľ splnomocnený podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy sú oprávnení ďalej 
poveriť ďalších advokátov alebo advokátskych koncipientov na uskutočnenie činností, na ktoré boli 
Klientom splnomocnení a za tým účelom im vystaviť substitučnú plnú moc.  
 

7 Zodpovednosť za škodu 
 
7.1 Advokátska kancelária zodpovedá Klientovi za škodu, ktorú mu spôsobí v súvislosti s poskytovaním 

právnych služieb podľa tejto Zmluvy. 
7.2 V prípade, ak Advokátska kancelária použije na plnenie svojich záväzkov z tejto Zmluvy iné osoby, 

zodpovedá Klientovi, ako keby plnila osobne.  
7.3 Advokátska kancelária sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa bodu 7.1 Zmluvy aj vtedy, ak preukáže, že 

škode nemohla zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nej možno žiadať 
 
8 Doba trvania Zmluvy 

 
8.1 Táto Zmluva je uzavretá a platná okamihom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami. Táto Zmluva 

nadobúda účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych 
predpisov. 

8.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
8.3 Túto Zmluvu je každá Zmluvná strana oprávnená písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, 

pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného 
dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

8.4 Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán alebo v iných prípadoch stanovených 
príslušnými právnymi predpismi. 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na dôvod zániku tejto Zmluvy, právo Advokátskej kancelárie na 
Odmenu a náhradu Hotových výdavkov, ktoré vzniklo pred zánikom tejto Zmluvy trvá aj po zániku 
Zmluvy. 

 
9 Povinnosť mlčanlivosti  

 
9.1 Advokátska kancelária je povinná, a to aj po skončení platnosti tejto Zmluvy, zachovávať mlčanlivosť 

o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto Zmluvy. 
9.2 Advokátska kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ju Klient pozbaví tejto 

povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech Klienta. 
9.3 Advokátska kancelária nie je povinná zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje/splnomocňuje 

vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť 
podľa osobitných predpisov alebo podľa zmluvy uzavretej medzi Advokátskou kanceláriou a touto osobou. 

9.4 Advokátska kancelária nie je povinná zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, 
ak predmetom konania je spor medzi ňou a Klientom alebo jeho právnym nástupcom. 

9.5 Ustanovenia bodu 9.1 Zmluvy sa nevzťahujú na informácie, ktoré: 
9.5.1 sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci Advokátskej 

kancelárie;  
9.5.2 boli Advokátskej kancelárii známe ešte pred začatím zmluvných rokovaní alebo jej boli poskytnuté 

treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila vlastnú 
povinnosť mlčanlivosti; alebo 

9.5.3 sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti prekaziť spáchanie trestného činu. 
 

10 Požiadavka písomnej formy 
 

10.1 Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú pre svoju platnosť písomnú 
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formu, okrem prípadov, ak je v Zmluve výslovne uvedené inak. 
10.2 Faxová korešpondencia sa považuje za písomný dokument, ak obsahuje podpisy osôb oprávnených konať 

za konajúcu Zmluvnú stranu.  
 
11 Riešenie sporov 

 
11.1 Akékoľvek spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa alebo v súvislosti s 

touto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou. 
 
12 Rozhodné právo 

 
12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa spravujú právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení, 
zákona o advokácii v platnom znení a ostatnými príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 
 

13 Komplexná zmluva 
 

13.1 Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom ako taká 
nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa 
predmetu Zmluvy. 

   
14 Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 

neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu 
a účelu Zmluvy. 

14.2 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom 
(1) jej vyhotovení.  

14.3 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich 
slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

 
Za Advokátsku kanceláriu:   Za Klienta: 
 
 
 
podpis : .................................................  podpis :  ................................................. 
meno : Mgr. Jaromír Liker   meno : Ing. Tibor Marek  
funkcia : advokát     funkcia : starosta  

 miesto  : .................................................  miesto : ................................................. 
 dátum : .................................................  dátum : .................................................  


