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Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb  

č. 41/03/2020/SCKSK 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný 

zákonník“), v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákonom č. 586/2003 Z .z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „dohoda“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Klient:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo   

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:   Mgr. Zuzana Slivenská, poverená riadením organizácie 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

kontakt:   tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie dohody: www.scksk.sk 

(ďalej ako ,,klient“) 

 

a 

 

Advokát:   ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o. 

sídlo:     Floriánska 19, 040 01  Košice – mestská časť Staré Mesto 

osoba konajúca v mene  

spoločnosti:   JUDr. Ing. František Šimčák, advokát a konateľ 

IČO:     52 082 709 

DIČ:    2120878441 

IČ DPH:   SK2120878441 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK10 1100 0000 0029 4706 3927 

Swift/BIC:   TATRSKBX 

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

kontakt:   tel. č.: +421 908 993 933, e-mail: simcak@aksimcak.sk  

 

(ďalej ako ,,advokát“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 
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Preambula 

 

Táto dohoda sa uzatvára na základe vyhodnotenia ponúk zaslaných na výzvu na predkladanie 

ponúk s názvom: Poskytovanie právnych služieb (ďalej ako „výzva“). Klient na poskytovanie 

služieb, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody, použil postup verejného obstarávania – 

zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnou ponukou na výzvu klienta bola 

ponuka advokáta (ďalej ako „ponuka“). 

 

Článok I 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto dohody je záväzok advokáta riadne a včas poskytovať klientovi právne služby 

v rozsahu stanovenom touto dohodou a záväzok klienta za poskytnuté právne služby riadne a 

včas zaplatiť za podmienok stanovených touto dohodou advokátovi odmenu podľa článku 

V tejto dohody. 

2. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi komplexné právne služby podľa objednávky a s ňou 

súvisiacich požiadaviek klienta, a to všetko v súlade so zákonom č. 586/2003 Z .z. o advokácii 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o advokácii“). 

3. Objednávku a s ňou súvisiace požiadavky na poskytovanie právnych služieb voči advokátovi 

uplatní klient písomne prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu advokáta 

uvedenú v záhlaví tejto dohody. 

4. V mene klienta je osobou, ktorá je oprávnená obracať sa v mene klienta na advokáta so 

žiadosťou o poskytovanie právnych služieb a osobou oprávnenou odovzdávať agendu 

advokátovi a jednotlivé objednávky a preberať výsledky právnych služieb - Mgr. Zuzana 

Slivenská, vedúca oddelenia spoločných činností. V mene advokáta je oprávnenou osobou k 

preberaniu agendy a pokynov k výkonu právnych služieb advokát, alebo advokátom poverená/é 

osoba/y. 

5. Advokát bude poskytovať právne služby v mieste svojho sídla resp. kancelárie. V prípade 

potreby sa advokát alebo ním poverená osoba dostaví do sídla klienta. Po dohovore s klientom 

sa advokát dostaví aj na iné, klientom označené miesto, a to aj v inom ako pracovnom čase. 

Právne služby môžu byť poskytované aj na inom mieste podľa povahy poskytovanej právnej 

služby, najmä: súdy, orgány verejnej moci a podobne. 

6. Právnym službami sa pre účely tejto dohody rozumie poskytovanie komplexných právnych 

služieb (vrátane odborného právneho poradenstva), v oblasti: občianskeho práva, obchodného 

práva, pracovného práva, správneho práva, oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalších 

právnych oblastiach súvisiacich s činnosťou klienta a s jeho postavením, ktoré zahŕňajú 

v prípade nesporovej agendy najmä: prípravu a spisovanie právnych stanovísk, zmlúv, dohôd, 

vrátane právneho posudzovania a pripomienkovania zmlúv, dohôd a iných písomností, odborné 

právne poradenstvo, konzultácie, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych 

rozborov, vyjadrení alebo analýz, posudzovanie interných aktov a vnútorných predpisov klienta 

a v prípade sporovej agendy najmä: zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej 

moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, v občianskoprávnom, 

pracovnoprávnom, obchodnoprávnom, v správnom konaní ako aj zastupovanie pred Úradom pre 

verejné obstarávanie vrátane podávania žalôb, žiadostí, opravných prostriedkov, ako aj 

vykonávania ostatných procesných úkonov, iných právnych úkonov, poskytovanie právnych rád, 

a ďalšie formy právneho poradenstva, služieb a právnej pomoci podľa objednávky a s ňou 

súvisiacich požiadaviek klienta.  

7. Presné vymedzenie rozsahu právnych služieb bude počas doby trvania tejto dohody 

špecifikované v jednotlivých písomných objednávkach. Jednotlivé písomné objednávky musia 

byť vystavené v súlade s touto dohodou na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek klienta. 
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Advokát berie na vedomie, že objednávanie právnych služieb je právom klienta, nie jeho 

povinnosťou.  

8. Právne služby, o ktorých poskytnutie klient advokáta požiadal, je advokát povinný poskytnúť 

v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami, resp. v lehote vyplývajúcej zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, resp. zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov nevyplýva iná lehota plnenia, tak právne služby, o ktoré 

poskytnutie klient advokáta požiadal, poskytuje advokát klientovi v týchto maximálnych 

lehotách:  

a)  v jednoduchých a skutkovo nenáročných právnych veciach bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti klienta o poskytnutie právnej 

služby a odovzdania potrebných a dostupných údajov, podkladov a informácií klientom,  

b)  v bežných právnych veciach do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti klienta o 

poskytnutie právnej služby a odovzdania potrebných a dostupných údajov, podkladov a 

informácií klientom,  

c)  v zložitých a skutkovo náročných právnych veciach do dvadsiatich pracovných dní od 

doručenia žiadosti klienta o poskytnutie právnej služby a odovzdania potrebných a 

dostupných údajov, podkladov a informácií klientom. 

 

Článok II 

Práva a povinnosti advokáta 

 

1. Advokát postupuje so svedomitosťou a starostlivosťou vo veciach jemu zverených klientom v 

rámci predmetu tejto dohody špecifikovanom v článku I. tejto dohody. 

2. Advokát nie je oprávnený bez súhlasu klienta overovať pravdivosť alebo úplnosť skutkových 

informácií poskytnutých klientom. Ak má o ich pravdivosti alebo úplnosti dôvodné pochybnosti, 

poučí klienta o možných právnych dôsledkoch takto získanej informácie; možnosť odstúpiť od 

dohody o poskytovaní právnych služieb tým nie je dotknutá. 

3. Advokát nesmie použitím informácie, ktorú v súvislosti s poskytovaním právnych služieb získal 

o klientovi alebo od klienta, spôsobiť klientovi ujmu a sebe, alebo tretej osobe zabezpečiť na 

ujmu klienta prospech.  

 

Článok III 

Prehlásenie advokáta o mlčanlivosti 

 

1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri 

poskytovaní právnych služieb klientovi. Advokát je povinný všetky osoby, ktoré sa podieľajú na 

jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb klientovi, poučiť o rozsahu ich zákonnej 

povinnosti zachovávať mlčanlivosť a možných následkoch ich porušenia. Splnenie povinnosti 

v zmysle predchádzajúcej vety je advokát povinný na výzvu klienta kedykoľvek hodnoverne 

preukázať. 

2. Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s 

poskytovaním právnych služieb klientovi, trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti klienta 

 

1. Klient bude riadne, včas a úplne informovať advokáta o všetkých dôležitých skutočnostiach za 

účelom naplnenia predmetu dohody. Advokát v prípade potreby upozorní klienta, že 

neposkytnutie informácie včas a riadne môže mať vplyv na právne spôsoby riešenia 

požadovaných právnych služieb špecifikovaných v jednotlivých objednávkach. 
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2. Klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi odmenu za poskytovanie služieb podľa článku V tejto 

dohody v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov. 

 

Článok V 

Odmena advokáta a platobné podmienky 

 

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu za hodinu 

poskytnutých právnych služieb. Ak advokát nie je platiteľom DPH, uvedie cenu hodiny 

poskytnutých právnych služieb v mene EUR s výslovnou informáciou, že nie je platcom DPH. 

Ak je advokát platiteľom DPH, cena hodiny poskytnutých právnych služieb je uvedená bez DPH 

a s DPH. 

Cena za hodinu poskytnutých právnych služieb v EUR bez DPH je 81,00 €. 

Cena za hodinu poskytnutých právnych služieb v EUR s DPH je 97,20 €. 

2. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 69 999,- EUR bez DPH 

(83 998,80 EUR s DPH) (ďalej ako „cena“).  

3. Zmena stanovenej ceny je možná len v prípade zmeny sadzby DPH, ak to vyplynie zo zákonných 

predpisov upravujúcich DPH. V prípade, ak poskytovateľ ku dňu predkladania ponúk nie je 

platcom DPH, avšak po uzatvorení dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu 

DPH. 

4. V odmene sú zahrnuté aj režijné náklady advokáta (najmä: náhrada za stratu času, 

telekomunikačné výdavky, poštové výdavky, cestovné výdavky a pod.), tzn. odmena advokáta 

predstavuje konečnú cenu za poskytovanie právnych služieb.  

5. Osobitným dojednaním sa budú riešiť trovy právneho zastúpenia priznané v právoplatnom a 

vykonateľnom rozhodnutí. Z trov právneho zastúpenia priznaných v súdnom konaní patrí 

klientovi časť vo výške zodpovedajúcej odmene advokáta už vynaloženej klientom v súdnom 

konaní podľa bodu 1 tohto článku.  

6. Vedľajšie náklady advokáta súvisiace s poskytovaním právnych služieb (súdne poplatky, 

správne poplatky, administratívne poplatky a iné) nie sú zahrnuté do dojednanej ceny, tieto budú 

po dohode s klientom vyúčtované osobitne. 

7. Klient neposkytuje advokátovi finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. 

8. Podkladom pre úhradu ceny podľa tohto článku bude faktúra vyhotovená advokátom. Splnenie 

každej objednávky bude advokát účtovať osobitnou faktúrou. Faktúru za predmet dohody sa 

poskytovateľ zaväzuje vystaviť až po poskytnutí právnej služby. Prílohou faktúry bude doklad 

o poskytnutí právnej služby potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. 

9. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia klientovi. Advokát zabezpečí, aby ním 

vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

10.Klient si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti požadované v bode 

9 tohto článku. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením opravenej faktúry klientovi. 

 

Článok VI 

Trvanie a zánik dohody 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý 

je uvedený v bode 2 článku V tejto dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

2. Táto dohoda zaniká: 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť písomne na 

ukončení tejto dohody, ku ktorémukoľvek dňu, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

- výpoveďou, 
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- odstúpením od dohody. 

4. Klient je oprávnený túto dohodu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu čiastočne alebo v 

celom rozsahu s výpovednou lehotou päť (5) dní odo dňa doručenia písomnej výpovede 

advokátovi, je však povinný advokátovi uhradiť odmenu za poskytnuté právne služby. Advokát 

je oprávnený odstúpiť od tejto dohody iba za podmienok ustanovených v § 22 zákona č. 

586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). 

Odstúpením od dohody o poskytovaní právnych služieb sa dohoda zrušuje okamihom, keď 

prejav vôle odstúpiť od dohody dôjde druhej zmluvnej strane.  

5. Pokiaľ klient vypovie túto dohodu alebo advokát odstúpi od tejto dohody, považuje sa tento úkon 

aj za odvolanie všetkých plnomocenstiev zo strany klienta alebo za vypovedanie všetkých 

plnomocenstiev zo strany advokáta, pričom účinky odvolania a vypovedania plnomocenstiev 

nastávajú v deň zániku tejto dohody.  

6. Po vypovedaní dohody zo strany klienta alebo po odstúpení od dohody zo strany advokáta je 

advokát povinný vykonať všetky neodkladné úkony a urobiť opatrenia potrebné na to, aby sa 

zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej klientovi. Zároveň je povinný písomne 

informovať klienta o stave jeho záležitosti. 

7. V prípade, že sú splnené všetky platobné povinnosti podľa tejto dohody, zánikom dohody 

zaniknú všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto dohody, s výnimkou tých, ktoré 

podľa tejto dohody alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení tejto dohody. 

 

Článok VII 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania klienta so zaplatením odmeny je advokát oprávnený účtovať klientovi úrok 

z omeškania v súlade s ustanovením § 369a Obchodného zákonníka. 

2. V prípade omeškania advokáta s poskytnutím právnych služieb v lehotách vyplývajúcich z tejto 

dohody alebo v lehotách vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, je klient 

oprávnený účtovať advokátovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur (slovom: päťdesiat eur) za 

každý začatý deň omeškania.  

4. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti advokáta vyplývajúcej mu z tejto dohody, je 

klient oprávnený účtovať advokátovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur (slovom: päťsto eur), 

za každé jednotlivé porušenie tejto dohody. 

5. Klient má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom advokáta, ktoré 

advokátovi vzniknú voči klientovi podľa tejto dohody alebo na jej základe. 

6. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má advokát a klient nárok na náhradu škody, ktorá 

mu bola spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou. 

7. Advokát zodpovedá klientovi za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie pri 

poskytovaní právnych služieb. Advokát klientovi prehlasuje, že je v súlade so zákonom o 

advokácii poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. 

 

Článok VIII 

Súčinnosť zmluvných strán 

 

1. Na účel včasného a riadneho plnenia povinností, rovnako aj na účel dodržiavania 

zodpovedajúcich práv vyplývajúcich pre advokáta i klienta z ustanovení článkov II a IV tejto 

dohody, zmluvné strany sa zaväzujú vo vzájomnom vzťahu k informačnej povinnosti o 

skutočnostiach súvisiacich s predmetom tejto dohody, najmä o právnych skutočnostiach 

spôsobujúcich vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností. 
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Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. 

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, ako aj ustanoveniami zákona o advokácii v platnom znení. 

5. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ako účastníci tejto dohody sú oprávnení s predmetom dohody 

nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je urobený v predpísanej forme, 

dohoda bola spísaná podľa ich skutočnej vôle a na základe pravdivých údajov. Dohoda bola nimi 

prečítaná, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany 

súčasne prehlasujú, že táto dohody nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne 

nevýhodných podmienok, že je pre nich vzájomne výhodná a že pri podpisovaní tejto dohody 

nebol na nich vyvíjaný nátlak v žiadnej forme. 

 

 

 

 

Za klienta:      Za advokáta: 

 

V Košiciach, dňa: 13.03.2020                           V Košiciach, dňa: 09.03.2020 

 

 

 

 

____________________________________  ________________________________

             

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o. 

Mgr. Zuzana Slivenská    JUDr. Ing. Fratišek Šimčák 

poverená riadením organizácie   konateľ 


