ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzatvorená medzi
Advokátom: Advokátska kancelária NIŽNÍK, spol. s r.o.
so sídlom: Kováčska 21, 040 01 Košice
IČO: 36 601 365
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 75 0900 0000 0004 4672 3035
konateľ: JUDr. Ladislav Nižník – advokát
zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom
3597
(ďalej len „advokát“)
na strane jednej
a
Klientom:

Záchranná služba Košice
so sídlom: Rastislavova 43, 041 91 Košice
IČO: 00 606 731
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0028 9408
štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Sýkora, MPH, riaditeľ
zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I-5
z 18.12.1990
(ďalej len „klient“)
na strane druhej
uzatvorili v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení zmien a doplnkov
a § 1 ods. 2 Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. túto Zmluvu o poskytovaní právnych služieb
(ďalej „Zmluva“)
I.
Úvodné ustanovenia
1. Klient v rámci plnenia svojich úloh obstaráva službu postupom stanoveným zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“).
2. Túto Zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzatvára Klient ako verejný obstarávateľ
s Advokátom ako úspešným uchádzačom v rámci zadávania zákazky podľa §117 ZVO na
predmet zákazky „Právne služby“.
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb advokátom najmä vo veciach
- občianskoprávnych, obchodných, správnych, pracovných a trestných formou
poskytovania právnych rád, spracovávaním právnych rozborov a stanovísk,
spisovaním zmlúv a listín, posúdení a písomností právneho charakteru;
- právneho posudzovania a pripomienkovania zmlúv, dohôd a iných písomností;
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

- poskytovania právnych rád v oblasti legislatívy zdravotníctva súvisiacej
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
- poskytovania právnych rád v oblasti správy majetku štátu, ekonomiky a financovania,
riadenia systému manažérstva kvality;
- zabezpečovania iných právnych úkonov a služieb podľa požiadaviek klienta;
- ďalšie úkony v zmysle ustanovení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii.
Predmetom tejto zmluvy nie sú právne služby definované v ust. § 1 ods. 2 písm. n) ZVO:
1. Právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom
konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2. Právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého
bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej
sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa bodu 1),
3. Osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
4. Poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,
5. Poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci.
Predmetom tejto zmluvy nie sú poradenské služby pre verejné obstarávanie
a hodnotiace konzultačné služby.
V zmysle tejto zmluvy je advokát povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta,
konať pri tom svedomito a čestne, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky
a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazov klienta pokladá za
prospešné a potrebné pre ochranu záujmov klienta a zároveň ho poučiť o možnostiach
a dôsledkoch uplatňovanej právnej ochrany.
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pri poskytovaní právnej pomoci klientovi.
Advokát je oprávnený pri poskytovaní právnych služieb spolupracovať s osobami, ktoré
majú odborné a všetky ďalšie predpoklady pre riadne a včasné splnenie klientovho
zadania.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky zásadné kroky pri poskytovaní právnych
služieb bude advokát vykonávať po predbežnej konzultácii s klientom, po tom, čo ho
poučí o ich možných dôsledkoch.
Miestom plnenia zmluvy budú podľa vzájomnej dohody zmluvných strán priestory
klienta alebo priestory sídla advokátskej kancelárie.
Právne služby sa poskytujú podľa požiadaviek klienta bez časového obmedzenia, počas
pracovných dní aj počas dní pracovného pokoja, pracovného voľna a štátnych sviatkov.
Vzájomná komunikácia prebieha rôznymi formami: telefonicky, faxom, osobne, e-mailom
a to prostredníctvom určených osôb klienta a advokáta.
III.
Povinnosti klienta

1.

2.

Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi potrebnú súčinnosť, najmä však riadne
a potrebné doklady, prostriedky a informácie, ktoré sú potrebné k účelnému
poskytovaniu právnych služieb.
Klient prehlasuje, že všetky informácie ako aj obsah listín, dokladov, dokumentov alebo
iných listín ním poskytnutých advokátovi sa bude zakladať na skutočnosti a pravde
a zároveň sa zaväzuje poskytnúť advokátovi všetky informácie, ktoré by spochybňovali
ich pravosť, inak advokát nezodpovedá za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.
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3.
4.

5.

Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za jeho činnosť odmenu podľa článku IV. tejto
Zmluvy.
Klient sa zaväzuje udeliť advokátovi pre splnenie predmetu tejto zmluvy ako aj pre
komunikáciu a konanie so subjektmi, ktorá bude účelná a potrebná pre splnenie
uvedeného predmetu, písomnú plnú moc, inak nie je povinný vykonať žiadne úkony.
Klient súhlasí s tým, aby advokát bol pri jednotlivých úkonoch zastúpený advokátskym
koncipientom, ktorý je v pracovnom pomere k advokátovi, alebo iným advokátom, a to
vždy na základe písomného poverenia advokáta koncipientovi alebo udelenia
substitučnej plnej moci splnomocnenému advokátovi.
IV.
Odmena

1.

2.

3.

4.

Klient sa za právne služby zaväzuje zaplatiť advokátovi zmluvnú paušálnu odmenu vo
výške 2.050,- eur (slovom dvetisícpäťdesiat eur) mesačne bez DPH (ďalej len "paušálna
odmena“) na bankový účet advokáta vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.,
IBAN: SK 7509000000000446723035, a to na základe faktúry vystavenej advokátom.
Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná-účtovaná v zákonnej výške.
Zmluvné strany sa dohodli, že advokát vystaví faktúru podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy
vždy po uplynutí posledného dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac. Splatnosť faktúry
vystavenej advokátom podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy je 14 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že sumy trov právneho zastúpenia, priznané rozhodnutiami
príslušných súdov, pred ktorými sa konanie bude viesť proti sporovej protistrane
klienta, ako náhrada trov právneho zastúpenia klienta v príslušnom konaní sa do
paušálnej ani do osobitnej odmeny nezapočítavajú a patria priamo advokátovi.
Odmena podľa tohto článku nezahrňuje náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu
času advokáta v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z., vynaložených advokátom pri
poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy. Za hotové výdavky sa považujú
výdavky účelne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne,
správne a iné poplatky, cestovné, poštovné a telekomunikačné výdavky a výdavky na
znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.
V.
Doba trvania zmluvy

1.
2.
3.

4.
5.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 12 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je s odkazom na ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii)
v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou alebo výpoveďou niektorej zo
zmluvných strán výlučne z dôvodov uvedených v Zmluve.
Klient je oprávnený túto Zmluvu vypovedať v prípade, ak Advokát preukázateľne
a opakovane poruší povinnosti stanovené v čl. II bode 4. a 5. Zmluvy.
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6.
7.
8.

Advokát je oprávnený túto Zmluvu vypovedať v prípade, ak Klient bude v omeškaní
s úhradou paušálnej odmeny po dobu dlhšiu ako 2. mesiace od jej splatnosti.
Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Klient a advokát sú povinní v lehote jedného mesiaca odo dňa ukončenia zmluvy
vzájomne si vysporiadať všetko, čo si odovzdali počas poskytovania právnych služieb
podľa tejto zmluvy.
VI.
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia slovenským právom,
predovšetkým zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení
a Občianskym zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmluvné strany si vzájomné písomné podania doručujú na adresu sídla adresáta
uvedenú v záhlaví zmluvy, pokiaľ im nie je známa iná adresa. Písomnosť sa považuje za
doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, a to aj v prípade, ak sa o jej
obsahu nedozvedel.
Klient týmto udeľuje advokátovi súhlas podľa § 11 zák. čís. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení na evidovanie a spracúvanie všetkých osobných
údajov poskytnutých v súvislosti s touto zmluvou ako aj za účelom poskytovania právnej
pomoci. Tento súhlas udeľuje klient na dobu neurčitú bez ohľadu na trvanie tejto
zmluvy.
Túto zmluvu je možné doplňovať alebo meniť iba písomnými dodatkami podpísanými
oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po dve vyhotovenia.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je výrazom ich pravej, vážnej, určitej
a slobodnej vôle a že jeho obsah je im jasný a zrozumiteľný. Na dôkaz toho pripájajú
svoje vlastnoručné podpisy.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Advokátska kancelária NIŽNÍK, spol. s r.o.

Záchranná služba Košice

JUDr. Ladislav Nižník
advokát a konateľ

Mgr. Juraj Sýkora, MPH
riaditeľ
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