
- 1 - 

Z M L U V A 

o poskytovaní právnych služieb 
 

 

1. 1.    Zmluvné strany : 

 

Advokát/Advokátska kancelária: Advokátska kancelária Mgr. Marek Benedik, s.r.o. 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresným súdom Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka číslo: 88799/B 

 IČO : 47 247 959 

Sídlo : Rudnayovo námestie č. 1, 811 01 Bratislava 

V mene koná : Mgr. Marek Benedik, advokát a konateľ 

 

Klient :   

Štátna školská inšpekcia  

Sídlo : Staré Grunty č. 52, 841 04 BRATISLAVA 

IČO : 31 797 857 

zastúpená štatutárnym zástupcom : Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská, hlavná školská 

inšpektorka a generálna tajomníčka služobného úradu 

 

( ďalej len „klient“ ) 

     

1.2. Advokát a klient medzi sebou uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb ( ďalej 

len ako „Zmluva“ ). 

 

2.   Predmet Zmluvy : 

2.1. Advokát sa zaväzuje, že na požiadanie klienta mu poskytne právne služby podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky v nasledovnom rozsahu : 

(a) vypracovanie právnych rozborov, stanovísk a podaní v oblasti občianskeho práva, 

obchodného práva, správneho práva a v iných relevantných oblastiach práva podľa 

požiadaviek klienta, 

(b) poskytovanie právnej pomoci formou konzultačnej činnosti v oblasti uvedenej pod bodom 

a), 

(c) zastupovanie na súde alebo inom orgáne. 

2.2. Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, dôsledne využívať všetky 

zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta 

považuje za užitočné. 
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2.3. Advokát sa zaväzuje všetky právne kroky vopred konzultovať s klientom. 

 

3.        Plná moc : 

3.1. Touto zmluvou klient splnomocňuje advokáta podľa príslušných ustanovení Obchodného a 

Občianskeho zákonníka  na zastupovanie v znení bodu 2.1. Zmluvy uvedenom v bode 2.1. 

Zmluvy. Na jednotlivé konania, pre ktoré bude potrebné osobitné plnomocenstvo, klient udelí 

advokátovi osobitné plnomocenstvo. 

3.2. Na základe dohody zmluvných strán je možné právnu pomoc poskytovať aj nad rozsah 

uvedených v 2.1. Zmluvy. 

 

 

4.         Odmena advokáta :   

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene advokáta v zmysle vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb ( ďalej len „VoODA“ ), a to v sume 75,- EUR (slovom : sedemdesiatpäť eur)   

za hodinu práce bez DPH.  

4.2. Za poskytovanie právnych služieb v konaní pred súdom sa hodinová odmena neuplatní, ale 

advokát má nárok len na odmenu vo výške advokátskeho tarifu podľa VoODA. 

4.3. Odmena bude vyúčtovaná faktúrou advokáta v mene euro. Odmena je splatná v lehote do 15 

dní od doručenia faktúry. Faktúra bude zaslaná elektronicky na mailovú adresu: faktury@ssi.sk. 

4.4. V súvislosti s poskytnutou právnou pomocou sa klient zaväzuje okrem dohodnutej odmeny 

uhrádzať advokátovi náhradu hotových výdavkov, ktoré budú vyúčtované spoločne s 

dohodnutou odmenou, vrátane nákladov za použitie vlastného motorového vozidla mimo mesta 

sídla advokáta. 

4.5. Na hotové výdavky väčšieho rozsahu je advokát oprávnený požadovať primeranú zálohu.  

4.6. Advokát predpokladá nasledovný počet hodín 350 za 2 roky poskytovania právnych služieb 

(článok 7, 7.1. tejto zmluvy). Advokát berie na vedomie, že po ukončení poskytovania právnych 

služieb nesmie reálny počet hodín prekročiť o viac ako 30% predpokladaný počet hodín, inak 

mu odmena nad rámec uvedeného neprináleží. To neplatí v prípade, ak aj pri vynaložení všetkej 

odbornej starostlivosti nebolo možné predpokladaný počet hodín uvedený v prehľade budúcich 

nákladov predloženého advokátom, vrátane prekročenia od predpokladaného počtu hodín 

o 30% určiť a dodržať z objektívnych dôvodov alebo v dôsledku mimoriadnych okolností, za 

ktoré advokát nezodpovedá. 
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5.         Súčinnosť klienta : 

5.1. Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé, úplné a prehľadné informácie a 

súčasne mu predkladať všetok listinný materiál potrebný k riadnemu a kvalitnému poskytovaniu 

právnej pomoci. 

 

6. Niektoré povinnosti advokáta : 

6.1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.  

6.2. Aj v prípade, keď ho klient pozbaví tejto povinnosti je povinný sám zvážiť, či porušovanie 

mlčanlivosti nebude v neprospech klienta. 

6.3. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie. 

 

7.        Doba trvania zmluvy, zánik zmluvy. 

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v dĺžke dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

7.2. Túto zmluvu možno jednostranne vypovedať bez uvedenia dôvodu. V takom prípade je 

výpovedná doba 2 (dva) mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

7.3. Od zmluvy možno odstúpiť iba vtedy, ak niektorá zo zmluvných strán porušila povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje 

najmä opakované riadne alebo včasné neposkytnutie súčinnosti advokátom, alebo omeškanie 

mandanta so zaplatením odmeny po dobu dlhšiu ako 15 dní. 

 

8. Záverečné ustanovenia : 

8.1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis 

Zmluvy. 

8.2. Zmena Zmluvy je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch zmluvných strán. 

8.3. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu je podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa .................................. 

 

 

 

 ............................................................              ...........................................................  
                      advokát                                                              klient 

 


