
Z M L U V A O P O S K Y T O V A N Í P R Á V N Y C H S L U Ž I E B 
uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a ustanovení Obchodného zákonníka 

upravujúcich mandátnu zmluvu (§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka) 
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Článok L 
Zmluvné strany 

4 

Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7 
900 42 Dunajská Lužná 
v mene ktorej koná starosta Štefan Jurčík 

(ďalej len „Klienŕ) 

a 

JUDr. Matej Marhavý 
so sídlom Šafárikovo námestie č. 4, 811 02 Bratislava 
IČO: 42171296 
číslo advokátskej licencie: 5068 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. SK3209000000000633980854 

(ďalej len ,¿4dvokáť) 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Advokát sa zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby v rozsahu kompetencií vymedzených touto 
zmluvou a zákonom č. 586/2003 Z.z., o advokácii a Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátovi odmenu za 
poskytovanie právnych služieb dohodnutú podľa tejto zmluvy. 

2.2. Advokát sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby spočívajúce v zastupovaní 
Klienta v právnej veci žalobcu - spoločnosti IMOL s.r.o., so sídlom v Dunajskej Lužnej, Lipnická 2A, 
IČO: 36 354 368 proti žalovanému - Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republika, za účasti intervenienta, ktorým je Klient o náhradu škody, 
ktorá bola právoplatne ukončená rozsudkom okresného súdu Bratislava I, sp. zn. I6C/63/2011 zo dňa 21. 
októbra 2013 v spojení z rozsudkom Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 5Co/35/2014 zo dňa 28. júna 
2016 (ďalej len „sporové konanie") a to v nasledovnom rozsahu: 

2.2.1. Advokát je povinný v mene Klienta vypracovať a podať mimoriadny opravný prostriedok (i) 
voči rozhodnutiu odvolacieho súdu v rámci sporového konania (dovolanie v zmysle ust. § 419 
a nasl. Civilného sporového poriadku), prípadne (ii) voči právoplatnému rozhodnutiu súdu 
v rámci sporového konania (podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora v zmysle ust. 
§ 458 a nasl. Civilného sporového poriadku). Je výlučne na rozhodnutí Advokáta, aký 
mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiam súdov nižšej inštancie sa zvolí. 

2.2.2. Advokát je povinný zastupovať Klienta aj v ďalšom konaní pred súdmi nižšej inštancie, pokiaľ 
na základe mimoriadneho opravného prostriedku v zmysle bodu 2.2.1. vyššie dôjde 
k opätovnému prejednávaniu právnej veci v rámci sporového konania týmito súdmi (Krajský súd 
v Bratislave, Okresný súd Bratislava I). 

2.3. Klient bol poučený, že výsledok podania mimoriadnych opravných prostriedkov voči rozhodnutiam 
súdov v rámci sporového konania je neistý. Súčasne Advokát upozornil Klienta, že podanie 
mimoriadnych opravných prostriedkov v zmysle bodu 2.2.1. nemá vplyv na právoplatnosť 
a vykonateľnosť rozhodnutí v rámci sporového konania, pokiaľ dovolací súd nerozhodne o odklade ich 
vykonateľnosti. V prípade neúspešnosti (a to i čiastočnej) š i j e Klient vedomý svojej povinnosti znášať 
náhradu/pomernú náhradu trov konania o mimoriadnom opravnom prostriedku, ktoré okrem iného 
pozostávajú z náhrady súdneho poplatku i z náhrad trov právneho zastúpenia. 



Článok III. 
Povinnosti Advokáta 

3.1. Advokát je povinný riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy Klienta a uskutočňovať právne úkony 
a ďalšiu činnosť, ku ktorým sa zaviazal touto zmluvou, v záujme Klienta a podľa jeho pokynov. 

3.2. Advokát je povinný pri výkone svojej činnosti upozorniť Klienta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, 
následkom ktorých môže vzniknúť škoda. Ak Klient napriek tomuto upozorneniu trvá na splnení 
pokynov, Advokát nezodpovedá za škodu vzniknutú v tejto príčinnej súvislosti. Advokát sa môže od 
pokynov odchýliť, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Klienta a Advokát nemôže - pred vlastným 
uskutočnením právneho úkonu alebo inej činnosti - obdržať súhlas od Klienta. V takomto prípade je 
Advokát povinný vyžiadať si od Klienta bezodkladne dodatočný súhlas. 

3.3. Advokát je povinný oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri poskytovaní právnych služieb 
a ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov. 

3.4. Advokát zodpovedá Klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie. 

3.5. V prípade výpovede tejto zmluvy Advokát upozorní Klienta na opatrenia, ktoré treba vykonať, aby 
nedošlo k vzniku škody bezprostredne hroziacej, prípadne aby došlo k jej odstráneniu. Advokát musí túto 
povinnosť splniť aj v prípade, keď na základe výpovede Klienta sa Advokátovi zakazuje v činnosti, ktorá 
je predmetom tejto zmluvy. Ak získa Advokát počas platnosti tejto zmluvy čokoľvek pre Klienta, 
odovzdá mu to bez zbytočného odkladu. 

3.6. Za škodu na veciach, ktoré má Advokát v súvislosti s plnením činností podľa tejto zmluvy, a to ktoré buď 
dostal od Klienta pre účely plnenia, alebo ktoré prevzal od tretích osôb pre Klienta, zodpovedá Advokát 
objektívne. 

Článok IV. 
Povinnosti Klienta 

4.1. Klient je povinný vykonať zo svojej strany všetko, aby Advokát mohol splniť svoj záväzok, najmä 
odovzdať mu včas veci a informácie (listiny, doklady, právnu, účtovnú dokumentáciu a podobne) 
potrebné na riadne poskytovanie právnych služieb, pokiaľ nie je osobitne dohodnuté, že ich má Advokát 
obstarať sám. 

Článok V. 
Odmena za právne služby 

5.1. Za zastupovanie v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku voči právoplatným rozhodnutiam súdov 
v sporovom konaní a za zastupovanie v ďalšom prípadnom konaní pred súdmi nižšej inštancie sa zmluvné 
strany v súlade s ust. § 2 ods. 2, písm. d) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 
655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len 
„vyhláška") dohodli na tarifnej odmene vo výške 950,- EUR za jeden úkon právnej služby. Vyplatenie 
odmeny si zmluvné strany dohodli nasledovne: 

5.1.1. Hodnotu dohodnutej tarifnej odmeny za dva úkony právnych služieb (prevzatie a príprava 
zastúpenia, vypracovanie podania na súd) vo výške 1 900 EUR vyfakturuje Advokát Klientovi 
bezodkladne po vypracovaní a podaní mimoriadneho opravného prostriedku (v prípade 
dovolania), prípadne podnetu na mimoriadny opravný prostriedok (v prípade dovolania 
generálneho prokurátora). 

5.1.2. V prípade potreby vykonania ďalších úkonov právnych služieb budú tieto fakturované Klientovi 
bezodkladne po ich vykonaní v zmysle bodu 5.5. nižšie, potrebu vykonania akéhokoľvek 
ďalšieho úkonu právnej služby je Advokát povinný s Klientom vopred odkonzultovať. 

5.2. Zmluvné strany sa zároveň v zmysle ust. § 7 vyhlášky dohodli na podielovej odmene vo výške 3,7 % 
(slovom tri celé sedem percenta) z hodnoty veci, ktorá je predmetom sporového konania (náhrada škody 
v sume 464 224,- EUR). Nárok na podielovú odmenu vznikne Advokátovi iba v prípade, ak dovolací súd 



vyhovie podanému mimoriadnemu opravnému prostriedku, t.j. ak dovolací súd rozhodne v zmysle ust. 
§ 449 Civilného sporového poriadku alebo ak dovolaniu generálneho prokurátora v celom rozsahu 
vyhovie. Splatnosť podielovej odmeny nastáva dňom právoplatnosti rozhodnutia dovolacieho súdu podľa 
predchádzajúcej vety. V prípade ak Klient vypovie plnú moc Advokátovi pred rozhodnutím dovolacieho 
súdu o mimoriadnom opravnom prostriedku voči rozhodnutiam v rámci sporového konania, podielová 
odmena sa podľa bodu 5.2. sa stane splatná doručením výpovede Advokátovi, bez ohľadu na výsledok 
konania o podanom mimoriadnom opravnom prostriedku. Tento bod 5.2. sa statne pre zmluvné strany 
záväzný po nadobudnutí jeho účinnosti v zmysle bodu 7.4. tejto zmluvy,,t.j. po schválení bodu 5.2. 
obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná. 

5.3. V odmene podľa bodu 5.1. a 5.2. tohto článku sú paušalizovane zahrnuté aj všetky vlastné náklady 
Advokáta spojené s poskytovaním právnych služieb. 

5.4. Klient osobitne znáša všetky náklady spojené s úhradou poplatkov (poplatky súdne, správne, notárske 
a pod.), ceny nevyhnutných alebo vopred Klientom odsúhlasených znaleckých posudkov, expertíz ako aj 
ceny prekladov do/z cudzieho jazyka. 

5.5. Odmena podľa bodu 5.1.2. tohto článku bude zaplatená po vykonaní konkrétneho úkonu právnej služby. 
Faktúra bude vystavená najneskôr desiaty deň po vykonaní úkonu. Splatnosť faktúry odmeny podľa bodu 
5.1. aj 5.2. tohto článku je 15 dní odo dňa jej vystavenia za podmienky, že bude Klientovi doručená do 
troch dní od jej vystavenia, inak sa lehota predlžuje o dobu omeškania. 

5.6. Advokát nie je platcom dane s pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"). Ak sa Advokát počas trvania tejto 
zmluvy stane platcom DPH, oznámi túto skutočnosť bezodkladne Klientovi. Klient berie na vedomie, že 
v takomto prípade sa odmena Advokáta podľa tohto článku v zmysle ust. § 18 ods. 3 vyhlášky zvýši 
o zákonnú sadzbu DPH. 

Článok VI. 
Trvanie zmluvy 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

6.2. Klient môže zmluvu vypovedať písomnou formou vo výpovednej dobe ku koncu každého kalendárneho 
mesiaca, v ktorom bola Advokátovi doručená výpoveď a to bez uvedenia dôvodu. 

6.3. Advokát môže zmluvu vypovedať v rovnakej výpovednej dobe ako je uvedená v bode 6.2., ale len za 
predpokladu, že Klient riadne neplní povinnosti založené touto zmluvou. 

Článok VII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

7.1. Advokát je viazaný profesionálnou mlčanlivosťou v zmysle § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, 
podľa ktorého každý advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba Klient písomným 
vyhlásením. Advokát je však aj v tomto prípade povinný zachovávať mlčanlivosť, ak je to v záujme 
Klienta. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú 
povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. 

7.2. O vzájomných právach a povinnostiach Advokáta a Klienta platia ustanovenia zákona č. 586/2003 Z.z. 
o advokácii a Obchodného zákonníka (ust. a § 262 ods. 1) pokiaľ n ie j e v tejto zmluve dohodnuté inak, 
alebo z charakteru vzťahu nevyplýva iný zmluvný režim. 

7.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 
originálu a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 



7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 
2112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a to s výnimkou ustanovenia bodu 5.2., ktoré 
nadobudne účinnosť až po schválení tohto ustanovenia obecným zastupiteľstvom obce Dunajská Lužná. 

V Dunajskej Lužnej dňa októbra 2016 
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v zast. Štefanom Jurčíkom - starostom 
Klient 

Advokát 
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