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Zmluva
o poskytovaní právnych služieb

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 a § 566 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") v spojení s ustanoveniami 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")

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
(ďalej len „Klient“)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
Lazovná č. 63,974 01 Banská Bystrica 
42499500 
2023395253
Ing. Jirí Žežulka, prezident finančnej správy
Štátna pokladnica
SK14 8180 0000 0070 0043 7837

a

Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
e-mail:
(ďalej len „Advokát“)

JUDr. Karol Spišák, advokát
Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava
30 795 541
1031862733
SK1031862733
JUDr. Karol Spišák, advokát
Tatra banka
SK201100 0000 0026 25521163 
...................................

Článok 1 
Predmet zmluvy

1. Advokát sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby za odmenu dohodnutú v článku 3 tejto 
zmluvy, a to v rozsahu činnosti Advokáta podľa platnej právnej úpravy, ktoré spočívajú v poskytovaní právneho 
poradenstva najmä, nie však výlučne, vo vypracovaní právnych analýz vybraných zmlúv (vrátane Ich dodatkov) 
s možnosťou ďalšieho postupu klienta, a to s využitím dostupnej judikatúry a odbornej literatúry v oblasti zmlúv 
o dodanie diela (informačného systému) a následnej podpory prevádzky vybraných informačných systémov 
finančnej správy najmä z pohľadu autorských práv a licenčných podmienok vrátane možného budúceho 
zastupovania klienta v prípade súdneho sporu s dodávateľom vybraných informačných systémov finančnej 
správy, a to vždy na základe samostatnej požiadavky Klienta.

2. Predmetom právnych služieb je podľa povahy veci najmä:

a) poskytovanie právneho poradenstva formou spracovania právnych analýz, konzultácií 
k jednotlivým právnym veciam bližšie špecifikovaným v článku 1 bode 1 tejto Zmluvy a to aj s využitím 
dostupnej judikatúry a odbornej literatúry, na základe požiadavky Klienta;

b) v prípade súdneho sporu s dodávateľom vybraných informačných systémov právne zastupovanie 
klienta advokátom v súdnom konaní, ako aj právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave 
súdnych konaní, ktoré zahŕňa okrem faktického zastupovania v súdnom konaní a právneho 
poradenstva aj spisovanie a podávanie všetkých podaní a dokumentov súvisiacich s týmto 
zastupovaním;

c) všeobecné právne poradenstvo vyplývajúce z aktuálnych potrieb Klienta k jednotlivým právnym veciam 
bližšie špecifikovaným v článku 1 bode 1 tejto Zmluvy alebo priamo súvisiacich s právnymi vecami 
bližšie špecifikovanými v článku 1 bode 1 tejto zmluvy na základe požiadavky Klienta.

Zmluva 
o poskytovaní právnych služieb 

uzavretá v súlade s ustanoveniami§ 269 ods. 2 a§ 566 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") v spojenl s ustanoveniami 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 
neskoršich predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii") 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica 
42499500 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 2023395253 
Štatutárny orgán: Ing. Ji'fí Žežulka, prezident finančnej správy 

Štátna pokladnica Bankové spojenie: 
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837 
(ďalej len „Klient") 

a 

Poskytovateľ: JUDr. Karol Spišák, advokát 
Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava 
30 795 541 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 1031862733 
IČDPH: SK1031862733 
Štatutárny orgán: JUDr. Karol Spišák, advokát 

Tatra banka Bankové spojenie: 
IBAN: 
e-mail: 

SK20 1100 0000 0026 2552 1163 

(ďalej len „Advokát") 
Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Advokát sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby za odmenu dohodnutú v článku 3 tejto 
zmluvy, a to v rozsahu činnosti Advokáta podľa platnej právnej úpravy, ktoré spočívajú v poskytovaní právneho 
poradenstva najmä, nie však výlučne, vo vypracovaní právnych analýz vybraných zmlúv (vrátane ich dodatkov) 
s možnosťou ďalšieho postupu klienta, a to s využitím dostupnej judikatúry a odbornej literatúry v oblasti zmlúv 
o dodanie diela (informačného systému) a následnej podpory prevádzky vybraných informačných systémov 
finančnej správy najmä z pohľadu autorských práv a licenčných podmienok vrátane možného budúceho 
zastupovania klienta v prípade súdneho sporu s dodávateľom vybraných informačných systémov finančnej 
správy, a to vždy na základe samostatnej požiadavky Klienta. 

2. Predmetom právnych služieb je podľa povahy veci najmä: 

a) poskytovanie právneho poradenstva formou spracovania právnych analýz, konzultácií 
k jednotlivým právnym veciam bližšie špecifikovaným v článku 1 bode 1 tejto Zmluvy a to aj s využitím 
dostupnej judikatúry a odbornej literatúry, na základe požiadavky Klienta; 

b) v pripade súdneho sporu s dodávateľom vybraných informačných systémov právne zastupovanie 
klienta advokátom v súdnom konaní, ako aj právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave 
súdnych konaní, ktoré zahŕňa okrem faktického zastupovania v súdnom konaní a právneho 
poradenstva aj spisovanie a podávanie všetkých podaní a dokumentov súvisiacich s týmto 
zastupovaním; 

c) všeobecné právne poradenstvo vyplývajúce z aktuálnych potrieb Klienta k jednotlivým právnym veciam 
bližšie špecifikovaným v článku 1 bode 1 tejto Zmluvy alebo priamo súvisiacich s právnymi vecami 
bližšie špecifikovanými v článku 1 bode 1 tejto zmluvy na základe požiadavky Klienta. 



3. Právne služby sú Advokátom poskytované osobne alebo v zastúpení v súlade s § 16 Zákona o advokácii a to 
rôznymi formami v závislosti od požiadaviek Klienta a možností Advokáta - telefonicky, osobne, písomne 
v listinnej alebo elektronickej podobe (faxom, e-mailom) a pod. Vypracované právne analýzy budú predkladané 
v elektronickej forme (aj v editovatefnej podobe) ako aj v listinnej forme. V prípade rozdielu bude mať prednosť 
text predložený v listinnej forme.

4. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku výzvy, vyhlásenej Klientom ako verejným obstarávateľom na 
predloženie ponuky na predmet zákazky s názvom „Právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva 
a prípadného zastupovania v súdnom konaní“ v rámci ktorej Advokát ako uchádzač uspel.

Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb v zmysle tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, chrániť a presadzovať práva a záujmy Klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Advokát nie je 
viazaný príkazmi Klienta, ak Ide o obsah právneho názoru. Advokát je povinný Klientovi poskytnúť právne 
služby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky so 
zohľadnením rozhodovacej praxe orgánov Európskej únie s tým, že je povinný dôsledne použiť všetky 
zákonné prostriedky na ochranu práv a oprávnených záujmov Klienta.

2. Advokát je povinný dbať na to, aby ním realizované právne služby boli pre Klienta poskytnuté účelne a 
hospodárne.

3. Klient je povinný poskytovať Advokátovi súčinnosť a to najmä tým, že poskytuje Advokátovi včasné a 
pravdivé informácie súvisiace s riešením právnych problémov a vytvárať všetky podmienky, najmä presným 
popisom skutkového stavu, predložením dôkazných prostriedkov a zabezpečením informácií preto, aby 
právne služby boli poskytnuté kvalitne a objektívne a zastupovanie navonok reprezentatívne.

4. Klient je povinný spolupôsobiť pri odstraňovaní nejasností a problémov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, 
podľa požiadaviek Advokáta a poskytnúť Advokátovi všetky aktuálne Informácie, relevantné pre plnenie tejto 
zmluvy. Klient sa na požiadanie Advokáta zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť Advokátovi na jeho 
požiadanie potrebné materiály, dokumenty a vyjadrenia súvisiace s predmetom právnej veci.

5. Klient na základe tejto zmluvy udelí Advokátovi plnomocenstvo osobitnou listinou v rozsahu nevyhnutnom 
pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy, ak je to na poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy nevyhnutné.

6. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s 
poskytovaním právnych služieb na základe tejto zmluvy. Advokát je povinný preniesť túto povinnosť aj na 
tretie osoby, ktoré sú s ním v zmluvnej súčinnosti a podieľajú sa na plnení tejto zmluvy. Aj v prípade, keď 
Klient pozbaví Advokáta tejto povinnosti, je Advokát povinný sám zvážiť, či porušenie mlčanlivosti nebude 
v neprospech klienta.

7. Advokát je povinný v prípade, ak bude mať vedomosť o skutočnostiach, že nebude schopný dodržať riadne 
a včas všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, oznámiť to bez zbytočného odkladu Klientovi a urobiť všetky 
opatrenia potrebné na to, aby Klient neutrpel škodu a neboli poškodené jeho záujmy.

8. Klient je povinný písomne oznámiť Advokátovi kontaktnú/é osobu/y na zabezpečenie súčinnosti pri 
poskytovaní právnych služieb vrátane jej/ ich kontaktného telefónu a emailovej adresy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že iba kontaktná osoba, resp. kontaktné osoby sú oprávnené zadávať Advokátovi požiadavku na 
poskytnutie právnej služby. Konkrétne právne služby budú podľa tejto zmluvy realizované na základe 
požiadavky predloženej Klientom. Požiadavka môže byť zaslaná elektronicky alebo písomne a z jej obsahu musí 
byť zrejmé, aká právna služba sa žiada poskytnúť v nadväznosti na článok 1 tejto 
zmluvy.

9. Požiadavkou zo strany Klienta sa rozumie požiadavka doručená Advokátovi prostredníctvom e-mailu alebo 
písomne kontaktnou osobou/kontaktnými osobami podľa bodu 9 tohto článku zmluvy na kontakt Advokáta

3. Právne služby sú Advokátom poskytované osobne alebo v zastúpení v súlade s§ 16 Zákona o advokácii a to 
rôznymi formami v závislosti od požiadaviek Klienta a možností Advokáta - telefonicky, osobne, písomne 
v listinnej alebo elektronickej podobe (faxom, e-mailom) a pod. Vypracované právne analýzy budú predkladané 
v elektronickej forme (aj v editovateľnej podobe) ako aj v listinnej forme. V prípade rozdielu bude mať prednosť 
text predložený v listinnej forme. 

4. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku výzvy, vyhlásenej Klientom ako verejným obstarávateľom na 
predloženie ponuky na predmet zákazky s názvom „Právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva 
a prípadného zastupovania v súdnom konaní" v rámci ktorej Advokát ako uchádzač uspel. 

Článok 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Advokát je pov1nny pri poskytovaní právnych služieb v zmysle tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostiivosťou, chrániť a presadzovať práva a záujmy Klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Advokát nie je 
viazaný príkazmi Klienta, ak ide o obsah právneho názoru. Advokát je povinný Klientovi poskytnúť právne 
služby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky so 
zohľadnením rozhodovacej praxe orgánov Európskej únie s tým, že je povinný dôsledne použiť všetky 
zákonné prostriedky na ochranu práv a oprávnených záujmov Klienta. 

2. Advokát je povinný dbať na to, aby ním realizované právne služby boli pre Klienta poskytnuté účelne a 
hospodárne. 

3. Klient je povinný poskytovať Advokátovi súčinnosť a to najmä tým, že poskytuje Advokátovi včasné a 
pravdivé informácie súvisiace s riešením právnych problémov a vytvárať všetky podmienky, najmä presným 
popisom skutkového stavu, predložením dôkazných prostriedkov a zabezpečením informácii preto, aby 
právne služby boli poskytnuté kvalitne a objektívne a zastupovanie navonok reprezentatívne. 

4. Klient je povinný spolupôsobiť pri odstraňovaní nejasností a problémov súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, 
podľa požiadaviek Advokáta a poskytnúť Advokátovi všetky aktuálne informácie, relevantné pre plnenie tejto 
zmluvy. Klient sa na požiadanie Advokáta zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť Advokátovi na jeho 
požiadanie potrebné materiály, dokumenty a vyjadrenia súvisiace s predmetom právnej veci. 

5. Klient na základe tejto zmluvy udelí Advokátovi plnomocenstvo osobitnou listinou v rozsahu nevyhnutnom 
pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy, akje to na poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy nevyhnutné. 

6. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s 
poskytovaním právnych služieb na základe tejto zmluvy. Advokát je povinný preniesť túto povinnosť aj na 
tretie osoby, ktoré sú s ním v zmluvnej súčinnosti a podieľajú sa na plnení tejto zmluvy. Aj v prípade, keď 
Klient pozbaví Advokáta tejto povinnosti, je Advokát povinný sám zvážiť, či porušenie mlčanlivosti nebude 
v neprospech klienta. 

7. Advokát je povinný v prípade, ak bude mať vedomosť o skutočnostiach, že nebude schopný dodržať riadne 
a včas všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, oznámiť to bez zbytočného odkladu Klientovi a urobiť všetky 
opatrenia potrebné na to, aby Klient neutrpel škodu a neboli poškodené jeho záujmy. 

8. Klient je povinný písomne oznámiť Advokátovi kontaktnú/é osobu/y na zabezpečenie súčinnosti pri 
poskytovaní právnych služieb vrátane jej/ ich kontaktného telefónu a emailovej adresy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že iba kontaktná osoba, resp. kontaktné osoby sú oprávnené zadávať Advokátovi požiadavku na 
poskytnutie právnej služby. Konkrétne právne služby budú podľa tejto zmluvy realizované na základe 
požiadavky predloženej Klientom. Požiadavka môže byť zaslaná elektronicky alebo písomne a z jej obsahu musí 
byť zrejmé, aká právna služba sa žiada poskytnúť v nadväznosti na článok 1 tejto 
zmluvy. 

9. Požiadavkou zo strany Klienta sa rozumie požiadavka doručená Advokátovi prostredníctvom e-mailu alebo 
písomne kontaktnou osobou/kontaktnými osobami podľa bodu 9 tohto článku zmluvy na kontakt Advokáta 



w

uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

10. Advokát sa zaväzuje, že prijatie požiadavky Klienta podľa článku 2 bodu 9 tejto zmluvy potvrdí Klientovi 
písomne alebo na emailovú adresu kontaktnej osoby bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od jej prijatia

Článok 3
Odmena a splatnosť odmeny

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná odmena Advokáta za poskytovanie právnych služieb podľa článku 1 bodu 
2 tejto zmluvy sa určuje ako zmluvná hodinová odmena vo výške 120,- EUR bez DPH za hodinu poskytnutej 
právnej služby v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 
Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. 
Jednotkou pre evidenciu a zúčtovanie poskytnutých právnych služieb je každá začatá štvrťhodina (15 minút). Ak 
je Advokát platca DPH, k odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH platná v čase poskytnutia právnej 
služby.

2. Cena za poskytnuté služby v zmysle článku 3 bodu 1 tejto zmluvy bola dohodnutá ako cena konečná, to 
znamená, že odmena Advokáta špecifikovaná v článku 3 bode 1 tejto zmluvy určená ako hodinová odmena v 
sebe zahŕňa aj náhradu hotových výdavkov, vrátane cestovných a telekomunikačných výdavkov.

3. Advokát má však nárok na náhradu hotových výdavkov, účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s 
poskytovaním právnych služieb, najmä kolkové známky, poštovné, notárske poplatky, súdne poplatky, správne 
poplatky. Vyúčtovanie hotových výdavkov Advokát predloží Klientovi zároveň s faktúrou zmluvnej odmeny 
v zmysle článku 3 bodu 4 tejto zmluvy a z tohto titulu uplatňovanú sumu zahrnie do tejto faktúry ako samostatnú 
položku. Súčasťou predloženého vyúčtovania budú aj zodpovedajúce doklady preukazujúce ich reálne 
vynaloženie Advokátom.

4. Úhradu zmluvnej odmeny Advokáta uskutoční Klient na základe faktúry vystavenej za skutočne vykonané 
a poskytnuté služby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných úkonov. Klient sa zaväzuje vystavenú faktúru 
Advokátovi uhradiť v lehote 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia. Faktúra bude uhradená prevodným 
príkazom na účet Advokáta uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Advokát. V prípade, že faktúra 
Advokáta nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Klient je oprávnený vrátiť faktúru bez jej 
zaplatenia Advokátovi do uplynutia lehoty jej splatnosti na prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa 
majú odstrániť. Počas doby prepracovávania faktúry Advokátom, nie je Klient v omeškaní s úhradou 
príslušnej faktúry, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť až 
dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v tomto článku zmluvy.

5. Požiadavky na poskytovanie právnych služieb bude klient predkladať advokátovi na základe svojich aktuálnych 
potrieb. Advokát nemá nárok na vyčerpanie celej sumy celkového maximálneho finančného limitu.

Článok 4
Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú alebo do vyčerpania finančného limitu 69 999,00 EUR bez DPH, 
podľa toho. ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Táto zmluva zaniká:

a) vyčerpaním finančného limitu 69 999.00 EUR bez DPH
b) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán, _________
c) výpoveďou,
d) odstúpením od zmluvy zo zákonných dôvodov.

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
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Článok 3 
Odmena a splatnosť odmeny 
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a poskytnuté služby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných úkonov. Klient sa zaväzuje vystavenú faktúru 
Advokátovi uhradiť v lehote 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia. Faktúra bude uhradená prevodným 
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Advokáta nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Klient je oprávnený vrátiť faktúru bez jej 
zaplatenia Advokátovi do uplynutia lehoty jej splatnosti na prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa 
majú odstrániť. Počas doby prepracovávania faktúry Advokátom, nie je Klient v omeškaní s úhradou 
príslušnej faktúry, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť až 
dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spÍňa požiadavky stanovené v tomto článku zmluvy. 

5. Požiadavky na poskytovanie právnych služieb bude klient predkladať advokátovi na základe svojich aktuálnych 
potrieb. Advokát nemá nárok na vyčerpanie celej sumy celkového maximálneho finančného limitu. 

tlánok4 
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3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu kedykoľvek vypovedať aj bez udania dôvodu, a to s 
výpovednou lehotou 14 d n í , ktorá začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
Klient je povinný uhradiť Advokátovi bez zbytočného odkladu odmenu podľa článku 3 tejto zmluvy a nahradiť mu 
hotové výdavky vzniknuté do dňa ukončenia tejto zmluvy (vrátane úkonov uskutočnených počas výpovednej 
doby).

4, Advokát je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy len zo závažných dôvodov, najmä ak sa naruší dôvera medzi 
ním a Klientom, ak Klient neposkytuje Advokátovi potrebnú súčinnosť, alebo ak napriek písomnej 
požiadavke Advokáta nezaplatí bez vážneho dôvodu odmenu ani v dodatočne určenej primeranej lehote, 
pripadne ak nastanú dôvody uvedené v Zákone o advokácií. Advokát je povinný pri zániku zmluvy vykonať všetky 
neodkladné úkony, aby sa predišlo vzniku škody na strane Klienta alebo aby nemohlo dôjsť k poškodeniu jeho 
záujmov a dobrého mena.

Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Zákona o advokácii a ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, Prípadné spory týkajúce sa výkladu a realizácie 
tejto zmluvy budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

3. Advokát vyhlasuje, že má všetky príslušnými právnymi predpismi vyžadované oprávnenia na vykonanie 
činností súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy, a že mu nie sú známe žiadne okolnosti obmedzujúce 
jeho oprávnenie uzavrieť túto zmluvu.

4. Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Advokát obdrží jeden (1) rovnopis a Klient obdrží 
dva (2) rovnopisy.

5. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov schválených a 
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami a len ak to umožňujú právne predpisy.

6. Advokát vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v 
zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

7. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným 
právnym poriadkom, resp. novou právnou úpravou počas trvania zmluvného vzťahu, nespôsobí to neplatnosť 
celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie novým platným 
ustanovením tak, aby zostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, vážne, bez omylu a nátlaku, pred podpísaním si 
ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné 
prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy 
a na znak súhlasu ju podpísali.
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