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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov medzi 

 

Dom tretieho veku 

právna forma: rozpočtová organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy 

sídlo: Polereckého 3241/2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka 

IČO: 30 842 344 

zastúpený: Mgr. Zuzana Bartovičová - riaditeľka 

 

(ďalej len „klient“) 

 

a  

 

Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o. 

sídlo: Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava-mestská časť Ružinov 

IČO: 50 289 934 

IČ DPH: SK2120255489 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110610/B 

číslo účtu (IBAN): SK26 3100 0000 0010 0005 2542 

v mene ktorej koná a vykonáva advokáciu: Mgr. Filip Lebovič, konateľ/advokát 

Mgr. Filip Lebovič je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 4916 

 

(ďalej len „advokátska kancelária“) 

1. Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je odplatné vykonávanie dohodnutých činností advokátskou 

kanceláriou pre klienta. 

1.2. Advokátska kancelária sa zaväzuje vykonávať pre klienta právne služby v súlade so zákonom 

č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a vykonávať na základe osobitného 

splnomocnenia zastupovanie klienta pred súdmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými 

orgánmi verejnej moci, ako aj voči iným tretím osobám. Pri tejto činnosti sa advokátska 

kancelária zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti stanovené zákonom č. 586/2003 Z. z. 

o advokácii v znení neskorších predpisov, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

upravujúcimi poskytovanie právnych služieb, Advokátskym poriadkom a ostatnými 

vnútornými predpismi a rozhodnutiami orgánov Slovenskej advokátskej komory. 

1.3. Advokátska kancelária bude podľa tejto zmluvy poskytovať klientovi právne služby formou 

konzultácii, zastupovania klienta, spisovania listín o právnych úkonoch, pripomienkovanie 

návrhov zmlúv a iných dokumentov, spracúvania právnych rozborov a ďalších foriem 

právneho poradenstva, a to najmä v oblasti zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v znení neskorších predpisov, pracovného práva, občianskeho práva, obchodného práva a 

správneho práva. 

1.4. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátskej kancelárii za vykonanú činnosť odplatu dohodnutú 

v tejto zmluve. 

1.5. Advokátska kancelária sa zaväzuje pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s 

poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy dodržiavať Kódex správania pre 

spracúvanie osobných údajov advokátmi vydaný Slovenskou advokátskou komorou 

a schválený Úradom pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
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2. Odmena advokáta a platobné podmienky 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že advokátska kancelária bude poskytovať právne služby 

v rozsahu podľa článku 1. tejto zmluvy za dohodnutú hodinovú odmenu vo výške 55,00 EUR 

(slovom päťdesiatpäť eur) bez dane z pridanej hodnoty (DPH), t. j. 66,00 EUR (šesťdesiatšesť 

eur) vrátane DPH v sadzbe 20 % za každú hodinu poskytnutých právnych služieb 

(vyúčtovanie bude za každú aj začatú polhodinu). 

2.2. K dohodnutej odmene bude pripočítaná DPH podľa právnych predpisov platných v čase 

vzniku zdaniteľného plnenia. 

2.3. V prípade zastupovania v súdnom konaní patrí prisúdená náhrada trov právneho zastúpenia 

klientovi. 

2.4. Splatnosť dohodnutej odmeny je vždy do 30 dní od doručenia faktúry vystavenej advokátskou 

kanceláriou so všetkými náležitosťami v zmysle platných právnych predpisov a doručenej 

klientovi elektronicky. 

2.5. V odmene podľa bodu 2.1. tejto zmluvy nie sú zahrnuté hotové výdavky advokátskej 

kancelárie (najmä správne poplatky, súdne poplatky, notárske poplatky, výdavky za dopravu 

mimo územia Bratislavy, vypracovanie znaleckých posudkov). Tieto hotové výdavky budú na 

základe predchádzajúceho súhlasu klienta refakturované klientovi osobitne po ich vynaložení 

spolu s dokladom preukazujúcim ich úhradu advokátskou kanceláriou. Odmena podľa bodu 

2.1. tejto zmluvy v sebe zahŕňa režijný paušál (telekomunikačné výdavky a miestne 

prepravné). 

3. Spôsob poskytovania právnych služieb 

3.1. Právne služby sa budú poskytovať klientovi v priestoroch advokátskej kancelárie a 

v priestoroch klienta, prípadne na inom mieste, pokiaľ si to vyžaduje povaha úkonu.  

3.2. Klient sa zaväzuje advokátskej kancelárii odovzdať všetky informácie a dokumenty, ktoré sú 

potrebné pre riadne poskytnutie právnych služieb, umožniť nahliadnuť do dokumentov klienta, 

informovať advokátsku kanceláriu o potrebnosti vykonania príslušných úkonov v dostatočnom 

časovom predstihu vopred a poskytovať advokátskej kancelárii inú potrebnú súčinnosť.  

3.3. Právne služby budú poskytované osobne advokátom/konateľom vykonávajúcim advokáciu 

v mene a na účet advokátskej kancelárie, zamestnancami advokátskej kancelárie alebo 

spolupracujúcimi advokátmi. Klient súhlasí, aby advokátska kancelária poverila vykonaním 

jednotlivých úkonov a zastupovaním klienta zamestnaných advokátskych koncipientov alebo 

iných spolupracujúcich advokátov. 

3.4. Právne služby budú poskytované v pracovných dňoch v čase od 8,30 hod. do 17,00 hod. a 

podľa dohody s klientom aj mimo uvedených hodín. 

3.5. Kontaktná e-mailová adresa advokátskej kancelárie na účely komunikácie a udeľovania 

pokynov podľa tejto zmluvy je: lebovic@lebovic.sk. 

3.6. Kontaktná e-mailová adresa klienta na účely komunikácie a udeľovania pokynov podľa tejto 

zmluvy je: riaditel@dtv.sk. 

4. Doba trvania a ukončenie zmluvy 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti podľa bodu 5.1. 

tejto zmluvy na dobu 24 mesiacov, t.j. od 15.3.2023 do 15.3.2025 alebo do vyčerpania 

maximálneho finančného limitu 8.333,33 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr.  
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4.2. Zmluvu možno ukončiť: 

4.2.1. písomnou dohodou zmluvných strán; 

4.2.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch stanovených ustanoveniami Obchodného 

zákonníka alebo zákona o advokácii alebo; 

4.2.3. písomnou výpoveďou. 

4.3. Zmluvu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 

strane. 

4.4. V prípade odstúpenia od zmluvy táto zmluva zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia 

písomného oznámenia zmluvnej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

4.5. Dňom ukončenia zmluvy zanikajú všetky splnomocnenia udelené klientom advokátskej 

kancelárii, pričom advokátska kancelária je povinná vykonávať po dobu 15 dní odo dňa 

ukončenia zmluvy neodkladné úkony v konaniach, v ktorých zastupovala klienta na základe 

udeleného splnomocnenia. 

5. Záverečné ustanovenia 

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou a účinnosť 

dňom 15.3.2023, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

5.2. Zmluvu je možné meniť iba formou písomných dodatkov k nej podpísaných obomi 

zmluvnými stranami. 

5.3. Zmluva sa uzatvára v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zo zmluvných strán. 

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho 

súhlasu s ním túto zmluvu podpísali. 

 

V Bratislave, 07.03.2023 

 

Klient: 

 

 

 

 

________________________ 

Dom tretieho veku  

Mgr. Zuzana Bartovičová 

riaditeľka 

Advokátska kancelária: 

 

 

 

 

________________________ 

Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o. 

Mgr. Filip Lebovič 

konateľ/advokát

 


