
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb 
uzatvorená podľa 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, vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 

poskytnutie právnych služieb v znení neskorších predpisov, ust. § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 117 a prílohy č. 1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Verejný obstarávateľ (objednávateľ): 
 
Názov: VIA IURIS  
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica   
Zapísaný v registri občianskych združení MV SR pod č. VVS/1‐900/90‐12822 
Zastúpený: Mgr. Katarína Batková, PhD., výkonná riaditeľka  
IČO: 00 631 213  
DIČ: 2021066388  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.   
IBAN: SK84 1100 0000 0029 2388 2020  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
2. Poskytovateľ (advokát):  
Obchodné meno: Mgr. Eva Kováčechová 
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený: Mgr. Eva Kováčechová 
IČO: 37890697 
DIČ.: 1043397751 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Bankové spojenie: IBAN: SK71 1100 0000 0026  2680 8502 
Zapísaná v zozname SAK pod č. 1696 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
Táto rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb je uzavretá na základe výsledku výzvy, 
na  základe  ktorého poskytovateľ ako uchádzač uspel  vo  výzve  vyhlásenej objednávateľom 
ako verejným obstarávateľom na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Právne služby“. 
 

Článok I. 
 
1.  Predmetom  poskytnutia  právnych  služieb  sú  predovšetkým  nasledovné  činnosti,  ktoré 
súvisia  s realizáciou  projektu  „Pre  aktívnych  občanov  na  podporu  demokracie“,  ktorý 
objednávateľ realizuje vďaka dotácií Ministerstva spravodlivosti SR, a to najmä v oblastiach: 
 

a) Aktualizácia 13 modulov Občianskeho kompasu https://viaiuris.sk/obciansky‐kompas/  



b) Vytvorenie jedného nového modulu týkajúceho sa témy ochrany pred nenávistnými 
prejavmi. 

c) Zabezpečenie poskytovania právnej pomoci pre aktívnych občanov, organizácie a iniciatívy, 
ktoré sa na VIA IURIS obracajú s rôznymi právnymi otázkami najmä pri presadzovaní 
verejného záujmu. 

 
2.  Poskytovateľ  sa  zaväzuje  poskytovať  objednávateľovi  právne  služby  v  zmysle  uvedenej 
špecifikácie,  predovšetkým  právnymi  radami,  poskytovaním  právnych  služieb  občanom, 
právnymi  rozbormi  a  iným  právnym  poradenstvom  s  ohľadom  na  výkon  činnosti 
objednávateľa. 
 
3. Rozsah poskytovania právnych služieb bude medzi zmluvnými stranami dohodnutý podľa 
aktuálnej  potreby  a  požiadavky  objednávateľa,  a  to  maximálne  vo  limite  počtu  hodín 
stanovenom  vo  výzve  na  predkladanie  ponúk  k  predmetu  zákazky  „Právne  služby“  a to 
maximálne 546 hodín, na základe ktorej bol uskutočnený prieskum trhu. 
 

Článok II. 
Základné ustanovenia týkajúce sa plnenia predmetu rámcovej dohody 

 
1. Konkrétne právne služby uvedené v článku I. tejto rámcovej dohody budú realizované na 
základe objednávky predloženej objednávateľom. Objednávka môže byť zaslaná elektronicky 
alebo  písomne  a  z  jej  obsahu musí  byť  zrejmé,  aká  právna  služba  sa  žiada  poskytnúť  v 
nadväznosti  na  článok  I.  tejto  rámcovej  dohody,  pričom  objednávka  sa  môže  viazať  na 
jednotlivý  prípad  alebo môže  zahŕňať  aj  viacero  prípadov  alebo  zastrešenie  celej  oblasti 
právnych vzťahov. 
 
2.  Plnenie  predmetu  rámcovej  dohody  bude  vykonávané  osobne  advokátom  alebo 
zamestnancami  a  zmluvnými  partnermi  advokáta  a  ich  zamestnancami,  ktorí  sú  odborne 
spôsobilí na  túto  činnosť, musia mať potrebné vedomosti, odborné  znalosti a  skúsenosti  z 
praxe  a  budú mať  schopnosť  právne  posúdiť  právnu  situáciu  objednávateľa,  ktorého  sa 
právne služby týkajú. 
 
3.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  za  riadne  a  včas  poskytnuté  právne  služby  odmenu 
podľa tejto rámcovej dohody. 
 

Článok III. 
Odmena za poskytnutie právnych služieb 

 
1. Zmluvné  strany  sa dohodli na odmene advokáta vo  forme hodinovej  sadzby v výške 30 
EUR (slovom: tridsať EUR). 
 
2.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že maximálna  cena  za  všetky  právne  služby  poskytnuté  na 
základe  tejto  rámcovej  dohody  nepresiahne  celkovú  cenu    16  380  EUR  (slovom: 
šestnásťtisíctristoosemdesiat EUR). 
 
3.  Cena  za  poskytnuté  služby  v  zmysle  odseku  1  tohto  článku  bola  dohodnutá  ako  cena 
konečná, to znamená, že odmena advokáta špecifikovaná v odseku 1 tohto článku rámcovej 
dohody určená  ako hodinová odmena  v  sebe  zahŕňa  aj náhradu hotových  výdavkov,  a  to 



najmä cestovné a telekomunikačné výdavky okrem výdavkov za znalecké posudky, preklady 
a odpisy  v  súvislosti  s poskytovaním  služieb podľa  tejto  rámcovej dohody a akékoľvek  iné 
náhrady, ktoré by inak advokátovi patrili podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách 
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. 
 

Článok IV. 
Platobné podmienky 

 
1.  Úhradu  odplaty  uskutoční  objednávateľ  na  základe  faktúry  za  skutočne  vykonané  a 
poskytnuté  služby  po  ich  odovzdaní  advokátom  a  prevzatí  zástupcom  objednávateľa. 
Súčasťou  faktúry bude špecifikácia vykonaných úkonov právnych  služieb  za predchádzajúci 
mesiac. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje vystavenú faktúru advokátovi uhradiť v lehote 15 dní odo dňa jej 
riadneho doručenia objednávateľovi. Faktúra bude uhradená prevodným príkazom na účet 
advokáta uvedený v záhlaví tejto rámcovej dohody. 
 
3.  Faktúra  vystavená  advokátom 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. 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti advokáta 

 
1.  Advokát  sa  zaväzuje  poskytovať  právne  služby  riadne,  účelne  a  hospodárne  v  rámci 
požiadaviek  objednávateľa,  pričom  je  povinný  chrániť  jemu  známe  práva  a  oprávnené 
záujmy  objednávateľa  a  dôsledne  využívať  všetky  možné  a  dovolené  právne  postupy  a 
prostriedky.  Pri  poskytovaní  právnych  služieb  je  advokát  povinný  i  oprávnený  postupovať 
podľa  zákona  č.  586/2003  Z.  z.  o  advokácii  a  ostatných  všeobecne  záväzných  právnych 
predpisov.  Od  pokynov  objednávateľa  sa  môže  odchýliť  len  vtedy,  keď  je  to  v  záujme 
objednávateľa alebo klienta a nemôže si vyžiadať jeho včasný súhlas. 
 
2.  Advokát  sa  zaväzuje  poskytovať  objednávateľovi  právne  služby  prostredníctvom  svojej 
advokátskej kancelárie, a to buď osobne alebo prostredníctvom spolupracujúcich advokátov, 
advokátskych  koncipientov  a  iných  zamestnancov  advokátskej  kancelárie.  Zodpovednosť 
advokáta  voči objednávateľovi nie  je dotknutá  ani  v prípade poskytnutia právnych  služieb 
prostredníctvom inej poverenej osoby. 
 
3.  Advokát,  spolupracujúci  advokáti,  advokátski  koncipienti  a  iní  zamestnanci  advokátskej 
kancelárie  sa  zaväzujú  zachovávať  mlčanlivosť  o  všetkých  skutočnostiach,  o  ktorých  sa 
dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb objednávateľovi alebo občanom, a to 
aj po zániku platnosti a účinnosti  tejto rámcovej dohody. Takto získané skutočností nesmú 
sprístupniť tretím osobám, ani využiť na  iný účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. 
 
4.  Advokát  sa  zaväzuje  po  skončení  zmluvného  vzťahu  odovzdať  objednávateľovi  všetky 
doklady,  záznamy  a  písomnosti,  ktoré  v  súvislosti  s  plnením  predmetu  rámcovej  dohody 



získal, prevzal, resp. mu boli odovzdané a zároveň sa zaväzuje zničiť všetky nim vyhotovené 
kópie týchto dokumentov. 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje advokátovi poskytnúť bez zbytočného odkladu všetky podklady 
a informácie, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie predmetu tejto rámcovej dohody. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude v súvislosti s plnením predmetu rámcovej 
dohody potrebné udelenie osobitného plnomocenstva advokátovi, toto plnomocenstvo bez 
zbytočného odkladu udelí. Objednávateľ  týmto udeľuje  svoj  súhlas k  tomu, aby advokát v 
prípade  potreby  splnomocnil  na  jednotlivé  úkony  právnych  služieb  iného  advokáta  alebo 
advokátskeho  koncipienta,  pričom  advokát  o  tejto  skutočnosti  vopred  upovedomí 
objednávateľa  okrem  s  výnimkou  spolupracujúcich  advokátov  a  ich  advokátskych 
koncipientov. 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť advokáta 

 
1.  Advokát  zodpovedá  za  škodu  v  rozsahu  stanovenom  slovenskými  právnymi  predpismi 
upravujúcimi poskytovanie právnych služieb advokátmi v Slovenskej republike. 
 
2.  Advokát  zodpovedá  za  škodu,  ktorej  vznik  na  majetku  objednávateľa  spôsobí  svojim 
zavinením/opomenutím. 
 
3. Advokát sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 tohto článku rámcovej dohody, 
len ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno 
od neho spravodlivo požadovať. 
 
4. Advokát nezodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovým odchýlením sa od právnych 
inštrukcií advokáta, predložených v písomnej forme. 
 
5. Zodpovednosť advokáta za škodu sa primerane zníži, alebo úplne zanikne, ak bola škoda 
spôsobená poskytnutím nesprávnych informácií zo strany objednávateľa. 
 

Článok VIII. 
Doba trvania a ukončenie rámcovej dohody 

 
1. Táto rámcová dohoda je uzatvorená do 31.12.2021 alebo do vyčerpania finančného limitu 
v zmysle Článku 2, ods. 2; podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 
2.  Túto  rámcovú  dohodu  možno  ukončiť  písomnou  dohodou  zmluvných  strán  alebo 
písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná 
lehota  je  jeden  (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po riadnom doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. Platnosť a účinnosť  tejto  rámcovej dohody zaniká dňom 
dohodnutým zmluvnými stranami alebo posledným dňom výpovednej lehoty. 



 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Rámcová dohoda je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
2. Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jeden (1) rovnopis. 
 
3. Rámcovú dohodu  je možné meniť  alebo dopĺňať  len  formou písomných  a očíslovaných 
dodatkov schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
 
4.  V  prípade,  ak  sa  akékoľvek  ustanovenie  tejto  rámcovej  dohody  stane  neplatným  v 
dôsledku  jeho  rozporu  s platným poriadkom,  resp. novou  právnou úpravou počas  trvania 
zmluvného vzťahu, nespôsobí to neplatnosť celej tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sa 
pre tento prípad zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením tak, 
aby zostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný rámcovou dohodou. 
 
5.  Rámcová  dohoda  je  uzavretá  podľa  právneho  poriadku  Slovenskej  republiky,  pričom 
práva, povinnosti a  vzťahy  zmluvných  strán v  tejto  rámcovej dohode neupravené  sa budú 
prednostne  spravovať  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka.  Prípadné  spory 
týkajúce  sa  výkladu  a  realizácie  tejto  rámcovej  dohody  budú  riešené  príslušnými  súdmi 
Slovenskej republiky. 
 
6. Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  rámcovú dohodu 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 rámcovej dohody a na znak 
súhlasu ju podpísali. 
 
 
Za objednávateľa : Katarína Batková 

 
V Bratislave, dňa 13.5. 2021 
 
 
 
Za advokáta: Eva Kováčechová     
 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa 14.5.2021 


