
ZMLUVA O  POSKYTOVANÍ  PRÁVNYCH  SLUŽIEB  

 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom  

č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)  

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

 

1. Katastrálny úrad v Bratislave 

so sídlom Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava 

IČO: 36 071 072 

DIČ: 2021606290 

zast. Ing. Oľga Stuparinová, prednostka 

(ďalej len „Klient“) 

 

 

a 

 

 

2. Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. 
Zámocká 5,  811 01  Bratislava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 36691/B 

IČO: 35 943 882 

zast. JUDr. Michal Mandzák, konateľ 

(ďalej len „Spoločnosť“) 

 

 

 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je poskytovanie právnych služieb Spoločnosťou Klientovi. 

Spoločnosť prevezme a vykoná komplexné právne posúdenie súdneho konania vo veci 

Klienta ako žalobcu proti ÚEOS – Komercia, a.s.   o zaplatenie 439.497,77 EUR s prísl. 

vedenej na Okresnom súde Bratislava II, spis. č. 14C 250/2009.  Spoločnosť vypracuje 

právnu analýzu a bude zastupovať Klienta v súdnom konaní, vrátane vypracovania 

potrebných podaní klienta ako i ďalšie úkony v uvedenej  právnej veci. Zmluvné strany 

sa dohodli, že komplexnú právnu analýzu Spoločnosť predloží v lehote do 1.4.2011. 

 

 

2. Klient sa zaväzuje poskytnúť Spoločnosti všetky dostupné informácie a dokumenty 

vzťahujúce sa na právne služby poskytované na základe tejto Zmluvy a zaväzuje sa 

Spoločnosť informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na 

poskytovanie právnych služieb.  

 

 

 

 



Článok II 

Trvanie a ukončenie Zmluvy  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dosiahnutia limitu 

vykonaného plnenia maximálne 29.990,- eur bez DPH ako výsledok verejného 

obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou.    
 

2. Zmluvné strany môžu túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať doručením písomnej 

výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď je účinná uplynutím výpovednej lehoty 

v trvaní  jedného mesiaca, ktorá začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede.  

 

 

Článok III 

Odmena za právne služby 

 

1. Odmenu za poskytovanie právnych služieb si zmluvné strany dohodli  podľa § 3  

vyhlášky č. 655/2004 Z.z. odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 

služieb v znení neskorších predpisov ako hodinovú odmenu vo výške 80,-EUR bez 

DPH, pričom  hodnota poskytnutej služby, a to za vypracovanie právnej analýzy, 

prevzatie zastupovania týkajúceho sa najbližšieho vytýčeného pojednávania v súdnej 

veci  nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 8 500,- EUR bez DPH. 

 

2. Za poskytnutie právnej pomoci zaplatí Klient Spoločnosti za zastupovanie na každom 

stupni súdu, ktoré bude ukončené súdnym rozhodnutím odmenu do výšky 3.500,- Eur 

(slovom tritisíc päťsto Eur) a to bez ohľadu na počet pojednávaní. Rovnaká odmena 

bude zaplatená Spoločnosti za zastupovanie na každom stupni iného orgánu, ktorý bude 

rozhodovať v predmetnej veci. 

 

3. DPH  bude  fakturovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov.  

 

 

Článok IV 

Platobné podmienky a lehoty 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient bude uhrádzať Spoločnosti odmenu za poskytnuté 

právne služby na základe ňou vystavených faktúr. 

 

2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vecná a časová špecifikácia poskytnutých 

právnych služieb, ktorá bude doložená k faktúram ako ich nedeliteľná súčasť. 

 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry stanovené v § 71 zákona č. 222/2004 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 

4. Dátum splatnosti faktúry je 20 dní od doručenia faktúry Klientovi. Klient nemešká 

s úhradou faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu 

Klienta odpísaná. 

 



5. Odmenu  bude Klient poukazovať  Spoločnosti na účet vedený v UniCredit Bank 

Slovakia, Bratislava, číslo účtu 1311701001/1111. 

 

 

Článok V 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Spoločnosť  je  spoločnosťou s ručením obmedzeným v zmysle  § 15 ods. 1 Zákona  

o advokácií, prostredníctvom ktorej v zmysle  § 12 ods. 1 písm. e) jej konateľ JUDr. 

Michal Mandzák v pozícii advokáta poskytuje svoje právne služby. 

 

2. Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu 

vzniknutú Klientovi z titulu poskytnutia právnej pomoci; Kooperatíva poisťovňa, a.s. 

Vienna Insurance Group, č. PZ 1541010576. 

 

 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť   dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.   

 

2. Túto Zmluvu je možné zmeniť len na základe dohody zmluvných strán formou 

písomných dodatkov. 

 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch  vyhotoveniach, jedno pre Spoločnosť a  tri pre 

Klienta. 

            

 

 

  
 


