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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB  
 

uzatvorená medzi 
 
 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Bardejovská 6, 043 29 Košice 
IČO: 31 701 914 
obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom OS KE I, odd.:Sa, vl. č. 559/V 
za obchodnú spoločnosť konajú: Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva, Ing. Vladimír 
Padyšák, člen predstavenstva, Ing. Jozef Oberuč, člen predstavenstva  
e-mail: vladimir.padysak@dpmk.sk 
(ďalej ako „Klient“) 
 
 
a 
 
 
JUDr. Martin Saloka, advokát 
advokátska kancelária so sídlom Zvonárska 8, 040 01 Košice  
advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. zápisu: 1107 

bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK35 1111 0000 0001 0122 8004 
e-mail: m.saloka@sitar-saloka.sk 
(ďalej len “Advokát”) 
(kolektívne ako „Zmluvné strany“) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí zmluvy o poskytovaní právnych služieb (ďalej aj ako 
„zmluva“) nasledovne:  
 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb Advokátom Klientovi v súlade so 
zákonom o advokácii zák. č. 286/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov (“Zákon o advokácii”), v súlade s ďalšími právnymi predpismi a ustanoveniami 
tejto zmluvy. Advokát je povinný poskytovať Klientovi právne služby podľa Čl. II. tejto 
zmluvy a Klient je povinný zaplatiť Advokátovi odmenu dohodnutú podľa Čl. III tejto 
zmluvy.  
 

2. Advokát na základe tejto zmluvy poskytne Klientovi právne služby vo veci (i) incidentov 
vzniknutých pri prevádzkovaní koľajových vozidiel typu VARIO LF2 plus (ev. č. 841 a 832) 
Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť v mesiaci január 2019 
a uplatňovania nárokov Klienta voči zodpovedným subjektom (ii) zastupovania klienta 
v trestnom konaní vo veci podozrenia z prečinu Všeobecného ohrozenia podľa §285 ods.1 
Trestného zákona v nadväznosti na incidenty vzniknuté pri prevádzkovaní koľajových 
vozidiel typu VARIO LF2 plus (ev. č. 841 a 832) Dopravným podnikom mesta Košice, akciová 
spoločnosť v mesiaci január 2019, ČVS:ORP/392-ZA-KE-2019 (ďalej ako “Poradenské 
služby”).  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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3. Poradenské služby v súvislosti s vyššie uvedeným zahŕňajú najmä, avšak nielen nasledujúce 
úkony:   

 
i. štúdium spisového materiálu a dokumentácie predloženej Klientom; 

ii. štúdium judikatúry a odbornej literatúry; 
iii. príprava odborných právnych stanovísk, právnych názorov, zmlúv, dohôd a iných 

písomných podaní s ohľadom na predmet tejto zmluvy voči príslušným štátnym 
orgánom a inštitúciám; 

iv. komunikácia s príslušnými inštitúciami v konaniach, vrátane, avšak nie len osobných 
stretnutí; 

v. účasť a právne zastupovanie Klienta pri rokovaniach s protistranou; 
vi. právne zastupovanie Klienta v prípade súdneho sporu; 

vii. iné súvisiace úkony, nevyhnutné na vykonanie úkonov predpokladaných touto 
zmluvou. 

 
Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Advokát je povinný postupovať pri poskytovaní Poradenských služieb s odbornou 
starostlivosťou, pričom je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta, využívať a 
dodržiavať zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a 
príkazu Klienta pokladá za užitočné a prospešné pre vybavenie veci.  
 

2. Advokát je povinný riadiť sa pri poskytovaní Poradenských služieb pokynmi a príkazmi 
Klienta, pokiaľ nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokát 
nie je viazaný príkazmi Klienta, pokiaľ ide o obsah právneho názoru.  
 

3. Advokát je povinný informovať Klienta o stave veci a poskytovania Poradenských 
služieb a to spravidla ústne alebo telefonicky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, 
alebo z povahy veci vyplýva písomná forma informácie. Klient berie na vedomie, že 
v prípade súdneho sporu mu budú zasielané v rovnopise všetky listiny a podklady zo 
súdu súvisiace s predmetnou vecou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

4. Klient je povinný poskytovať Advokátovi úplné a pravdivé informácie o skutkovom a 
právnom stave veci a odovzdať mu všetky informácie a doklady, najmä kópie zmlúv a 
iných dokumentov, ktoré sú potrebné a užitočné na splnenie predmetu zmluvy.  
 

5. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri plnení tejto 
zmluvy, vrátane, ale nielen poskytovania písomných dokumentov a informácií, 
potrebných pre poskytnutie Poradenských služieb, zabezpečiť administratívne práce v 
súvislosti s písomnými podaniami a za Poradenské služby riadne a včas zaplatiť 
dohodnutú odmenu.  
 

6. Klient je uzrozumený s tým, že zodpovednosť za neúplné, nepravdivé alebo skreslené 
informácie poskytnuté Advokátovi znáša sám.  
 

7. Klient vystaví v prípade potreby Advokátovi písomnú plnú moc v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy.  
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Článok III. 
Odmena  

 
1. Výška odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za premeškaný čas Advokáta za 

poskytnuté Poradenské služby bude účtovaná v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o 
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení 
(ďalej len „Vyhláška“).  
 

2. Zmluvné strany dohodli podielovú odmenu za poskytovanie Poradenských služieb takto: 

podielová  odmena v súlade s §2 ods. 2 písm. c) v spojení s §§7,8 Vyhlášky vo  
výške 9 % zo sumy získanej Klientom od dodávateľa koľajových vozidiel typu VARIO 
LF2 plus (ev. č. 841 a 832) ako výsledok Klientom uplatnených nárokov a to 
mimosúdnym spôsobom alebo na základe právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci; 
a súčasne ukončenia vyšetrovania podozrenia zo spáchania prečinu Všeobecného 
ohrozenia špecifikovaného v čl. I ods.2 vyššie, tak, že nebude v prípravnom konaní 
vznesené obvinenie Klientovi, alebo zamestnancovi Klienta.  
 

3. Odmena za Poradenské služby podľa ods. 2  tohto článku, je splatná do 15 dní na základe 
faktúry vystavenej Advokátom. Advokát vystaví faktúru až na základe písomnej 
informácie od Klienta o pripísaní úhrady uplatnených nárokov na účet Klienta. 
 

4. Odmena za Poradenské služby podľa ods. 2 tohto článku bude v každom prípade 
riadne vyfakturovaná s uvedením presnej špecifikácie poskytnutej právnej 
služby podľa ods. 2 vyššie. V prípade, ak Advokát nebude mať žiaden úspech vo 
veci uplatnených nárokov Klienta voči dodávateľovi koľajových vozidiel typu 
VARIO LF2 plus (ev. č. 841 a 832) a súčasne nedosiahne ukončenie vyšetrovania 
podozrenia z prečinu všeobecného ohrozenia zmluvou predpokladaným spôsobom (čl. 
III ods.2 vyššie) nemá nárok na odmenu za Poradenské služby. 
 

5. Klient má vedomosť o tom, že Advokát je platcom DPH a táto daň z pridanej hodnoty 
podľa platnej právnej úpravy bude účtovaná k dohodnutej odmene Advokáta. Súčasťou 
faktúry je súpis Poradenských služieb poskytnutých Klientovi vo veci. Odmena je 
Klientom uhrádzaná na bankový účet Advokáta uvedený v záhlaví tejto zmluvy.    
 

6. Advokát má právo účtovať Klientovi okrem odmeny podľa ods. 2. tohto článku tiež 
náhradu výdavkov, vrátane cestovného, výdavkov na ubytovanie, telefónne hovory, 
fotokópie, preklady ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním Poradenskej činnosti.  
Tieto výdavky budú nahradené Klientom len za predpokladu vzniku nároku na 
podielovú odmenu podľa čl. III ods.2 tejto Zmluvy.  

 
 

Článok IV. 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, do úplného vybavenia veci 

Klienta a to mimosúdnym spôsobom alebo do právoplatného súdneho rozhodnutia veci 
a súčasne do právoplatného skončenia vyšetrovania veci ČVS:ORP/392-ZA-KE-2019 .  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo strán je oprávnená túto zmluvu 
vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, písomnou výpoveďou v dvojmesačnej 
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výpovednej lehote. Táto zmluva zaniká v deň, ktorý nasleduje po uplynutí výpovednej 
doby. 
 

3. Advokát môže písomne odstúpiť od tejto zmluvy len zo závažných dôvodov, najmä ak:  
 
i. sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a Klientom;  
ii. pokyn Klienta je v rozpore s platným právnym poriadkom; 
iii. Klient napriek poučeniu Advokátom trvá na tom, aby Advokát postupoval podľa 

jeho pokynu;  
iv. Klient opakovane neposkytne Advokátovi potrebnú súčinnosť a bol Advokátom 

vyzvaný na splnenie tejto povinnosti;  
v. neuhradí odmenu za poskytovanie poradenských služieb riadne a včas. 

 
4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť deň nasledujúci potom, čo bolo Klientovi 

doručené písomné oznámenie Advokáta o odstúpení od zmluvy. Advokát následne 
informuje Klienta o neodkladných úkonoch a opatreniach, ktoré je potrebné vykonať vo 
veci, aby Klientovi nevznikla škoda.  
 

5. V prípade skončenia zmluvy Advokát vráti všetky dokumenty, originály listín a tie 
podklady, o ktoré Klient požiada, inak sa má za to, že Advokát s nimi môže naložiť v 
súlade so skartačným poriadkom.  
 

6. Zmluva sa zrušuje i v prípade, že Klient odvolá plnomocenstvo udelené Advokátovi na 
jeho zastupovanie voči tretím osobám. Ak však Klient výslovne trvá po ukončení 
plnomocenstva na poskytovaní Poradenských služieb, tieto sa obmedzia na prácu s 
podkladmi a informáciami dosiaľ získanými a ďalej predkladanými Advokátovi zo 
strany Klienta a zahŕňa odporúčania ďalšieho postupu vo veci, právneho rozboru a 
vyhotovovaní konceptov podaní pre Klienta v zmysle Čl. I. ods. 3 na jeho žiadosť, ktoré 
slúžia výlučne pre potreby Klienta. Právo advokáta na odmenu, náhradu hotových 
výdavkov a ostatné dojednania zmluvy ostávajú bezo zmien.  
 

 
Článok V. 

Povinnosť mlčanlivosti 
 

1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v 
súvislosti s výkonom advokácie v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi výkon 
advokácie a o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní Poradenských 
služieb Klientovi.  
 

2. Povinnosť mlčanlivosti Advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s 
poskytovaním Poradenských služieb Klientovi trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.  
 

3. Advokát môže využívať informácie, listiny, vyjadrenia, rozhodnutia orgánov a iných 
subjektov získané pri obstarávaní tejto veci na účely odbornej činnosti, ak vykoná všetky 
opatrenia, ktoré od neho možno rozumne požadovať, aby Klienta vedome nepoškodil 
(najmä aby v súlade s výslovným želaním Klienta neuvádzal jeho totožnosť a účasť vo 
veci a pod.).  
 

4. Klient týmto zároveň dáva Advokátovi súhlas, aby na účely poskytnutia Poradenských 
služieb, plnenia súvisiacich daňových, účtovných, evidenčných, archívnych a iných 
právnym poriadkom SR uložených povinností, spracúval osobné údaje, ktoré sú 
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obsahom tejto zmluvy a to po dobu potrebnú v zmysle právnej úpravy na plnenie 
uvedených povinností. Tento súhlas – vzhľadom na povahu daných povinností, ktoré by 
pretrvali i po prípadnom ukončení zmluvného vzťahu – nie je možné zo strany Klienta 
odvolať. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všetky oznamy, súhlasy a ostatná korešpondencia zmluvných strán, ktorá podľa tejto 
zmluvy bude vyžadovať písomnú formu bude doručovaná e-mailom alebo osobne alebo 
kuriérom so zaplateným poštovným. Adresy na doručovanie sú uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy.  
 

2. Táto Zmluva o poskytovaní právnych služieb je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 
ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov a podľa ust. § 47a odst.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

3. Táto Zmluva o poskytovaní právnych služieb nadobúda platnosť dňom podpisu 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 
 

4. Klient sa zaväzuje, že obratom po podpise tejto Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, 
zverejní jej obsah na svojej webovej adrese.  
 

5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve o poskytovaní právnych služieb možno vykonať len 
písomným dodatkom so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Pokiaľ akákoľvek časť 
tejto zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju platnosť, ostatné 
ustanovenia tejto zmluvy ostávajú v platnosti. 
 

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že obsah Zmluvy o poskytovaní právnych služieb je 
im známy, súčasne vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej vôle prostej 
omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 

7. Táto Zmluva o poskytovaní právnych služieb je vyhotovená vo dvoch (2) rovnopisoch a 
každá zo zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis. 
 

 
                                 08.06.2020 
V Košiciach dňa ................................ 
 
 
 
 
podpísané                                                                                                               podpísané 
_______________________________________________________   __________________________ 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť   JUDr. Martin Saloka  
Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva    Advokát   
Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva  
Ing. Jozef Oberuč, člen predstavenstva 
Klient           


