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Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
uzavretá medzi zmluvnými stranami 

podľa § 566 až § 576 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

a ustanovení 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 

 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 
1.1. Mandant: 

Názov: Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Sídlo: Mýtna 23, 811 07 Bratislava 

Kontaktná adresa: Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32 

IČO:  30 797 764 

DIČ: 2022132563 

IČ DPH: SK 2022132563 

Zastúpená: JUDr. Stanislav Mydlo, poverený riadením APVV 

 
(ďalej len „Mandant“) 

 
a 

 
1.2. Mandatár: 

Advokát / Advokátska kancelária: JUDr. Ing. Miroslav Čipák - advokát 

Sídlo:  Vazovova ul.č.9, 811 07 Bratislava 

Email:  miroslavcipak@cipak.sk 

IČO:  34 856 820 

DIČ:  1020198091 

IČ DPH:  SK 1020198091 

Bankové spojenie :  Tatra Banka a.s. 

Číslo účtu :  2626700825/1100 

Zastúpená:  JUDr. Ing. Miroslav Čipák - advokát 

Zapísaný v Slovenskej advokátskej komore 

 

 
(ďalej len „Mandatár“) 

 

(Mandant a Mandatár ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 

 

uzavreli ako zmluvné strany po vzájomnej dohode za nasledovných zmluvných podmienok túto 

zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „zmluva“): 
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Preambula 

 
A. Mandant je právnická  osoba  zriadená  zákonom  č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 

výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

B. Mandatár je osobou oprávnenou poskytovať právne služby v zmysle 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. 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb zo strany Mandatára pre Mandanta 

v zmysle § 1 ods. 2 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, 

najmä v nasledovnom rozsahu: 

a) právne stanoviská k uzatváraným prevádzkovým zmluvám, 

b) právne stanoviská k uzatváraným projektovým zmluvám o poskytovaní finančných 

príspevkov na riešenie projektov, 

c) právne stanoviská k autorským zmluvám pre vyplácanie hodnotiteľov a niektorých členov 

Odborových orgánov, 

d) návrh riešenia konfliktov, problémov pri uzatvorených zmluvách, 

e) vyjadrenia na právne otázky štatutára – poskytovanie originálov dokumentov pri zmenách 

v riešiteľských organizáciách, 

f) vyjadrenie k sťažnostiam a rôznym podnetom doručených do APVV vrátane návrhu 

riešenia a odpovede, 

g) zastupovanie pred súdmi (napr. neoprávnene vyrubená pokuta a poplatok), 

h) vyjadrenie pre škodovú komisiu APVV, 

i) podanie vysvetlenia k štatútu APVV, 

j) vyjadrenia k žiadostiam o preskúmanie rozhodnutí (odvolania), 

k) vyjadrenie k dohodám o ukončení pracovného pomeru, materskej a rodičovskej dovolenky, 

l) návrh postupu pri odmietnutých odmenách za hodnotenie projektov, 

m) metodika štátnej pomoci, 

n) vyhodnotenie štátnej pomoci podporených projektov, 

o) výklady zákonov (napr. zákon č. 523/2004 Z. z.) a výklady usmernení (napr. MF SR), 

p) stanoviská k splnomocneniam; 

q) riešenie ad hoc situácii v súvislosti s projektmi (ochrana duševného vlastníctva, výpoveď 

zo zmluvy, zmluva o budúcej zmluve, register partnerov verejného sektora, atď.). 

 
2.2. Mandatár vykoná ktorýkoľvek úkon právnej služby podľa tejto zmluvy na základe pokynu a 

požiadavky Mandanta, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, pričom je povinný najmä 

vypracovávať právne analýzy a stanoviská a zúčastňovať sa v prípade potreby porád alebo 

rokovaní realizovaných u Mandanta alebo v iných priestoroch, ktoré budú včas upresnené. 

 
2.3. Ak poskytovanie právnych služieb vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene Mandanta, 

Mandant sa zaväzuje vystaviť Mandatárovi včas plnomocenstvo na právne zastúpenie, alebo 

podpísať Mandatárovi vystavené plnomocenstvo. 



Strana 3 z 6 

 
2.4. Mandatár poskytuje Mandantovi právne služby písomne (napr. spracúvanie právnych rozborov, 

spisovanie listín o právnych úkonoch) alebo ústne (napr. poskytovanie právnych rád a 

konzultácií), a to podľa pokynov Mandanta. Písomná forma je zachovaná aj keď je uskutočnená 

prostredníctvom faxu, elektronickej pošty alebo iným vhodným spôsobom. Ústna forma je 

zachovaná, aj keď je uskutočnená prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Mandatár 

vyhotoví písomný záznam o poskytnutej právnej službe vo výkaze poskytnutých právnych 

služieb, v ktorom uvedie najmä stručný opis predmetu právnej služby, dátum a počet hodín 

poskytovania právnej služby a formu poskytnutia právnej služby.  

 

2.5. Mandatár zašle elektronicky po ukončení každého kalendárneho mesiaca Mandantovi 

k schváleniu mesačný výkaz poskytnutých právnych služieb. Mandant je povinný schváliť tento 

výkaz najneskôr do 5 dní od jeho doručenia alebo zaslať v rovnakej lehote k výkazu 

pripomienky. V prípade, ak v stanovenej lehote nedôjde zo strany Mandanta k schváleniu 

výkazu a ani k zaslaniu pripomienok, je Mandatár oprávnený vystaviť na jeho základe príslušnú 

faktúru. Pri vystavení faktúry uvedeným spôsobom, nezaniká právo Mandanta rozporovať 

príslušný výkaz a súvisiacu faktúru. 

 

2.6. Mandatár sa zaväzuje, že Mandantovi budú právne služby poskytnuté v nasledovných lehotách, 

ak si zmluvné strany nedohodnú osobitne inú lehotu: 

a) ústne poskytované právne služby – telefonicky bezprostredne v čase vedenia rozhovoru, 

alebo v prípade potreby spracovania predmetu konzultácie do písomnej formy v rozsahu 

najviac 5 strán, najneskôr do 4 pracovných dní od prevzatia požiadavky, 

b) písomne poskytované právne služby – najneskôr do 8 pracovných dní od prevzatia 

požiadavky. 

 

2.7. V prípade ak je požiadavka Mandanta nedostatočne určitá alebo neúplná, alebo k jej spracovaniu 

je potrebné podľa názoru Mandatára poskytnutie dodatočných informácií a podkladov zo strany 

Mandanta, Mandatár je povinný najneskôr do 4 dní od prevzatia požiadavky písomne vyzvať 

Mandanta na poskytnutie dodatočných informácií a podkladov k požiadavke. Lehota na písomné 

poskytnutie právnych služieb začína plynúť odo dňa poskytnutia dodatočných informácií a 

podkladov vyžiadaných Mandatárom. 

 

2.8. Mandatár je povinný pri poskytovaní právnych služieb chrániť a presadzovať práva a záujmy 

Mandanta a riadiť sa pokynmi Mandanta. Ak sú pokyny Mandanta v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, nie je nimi Mandatár viazaná, o čom Mandanta vhodným 

spôsobom poučí. 

 

2.9. Mandant sa  zaväzuje  poskytovať  Mandatárovi  bez  zbytočného  odkladu  pravdivé  a úplné 

informácie, listinné podklady ako aj inú súčinnosť, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie 

záväzkov Mandatára podľa tejto zmluvy.  

 
2.10. Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi odmenu podľa čl. IV. tejto zmluvy za skutočne 

vykonané úkony právnej služby, ktorých vykonanie Mandant požadoval. 

 
2.11. Predpokladaný finančný objem predmetu plnenia zmluvy počas platnosti tejto zmluvy 6000 Eur 

bez DPH. Mandant nie je povinný vyčerpať predpokladaný rozsah služieb tvoriacich predmet 

plnenia zmluvy, ani jej predpokladaný finančný objem. Celkové vyčerpané množstvo predmetu 



Strana 4 z 6 

plnenia zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb Mandanta. 

 

 

Článok III. 

Doba trvania zmluvy 

 
3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2020 alebo do vyčerpania finančného limitu 

zmluvy 6000 Eur bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 
3.2 Táto zmluva môže byť ukončená kedykoľvek písomnou dohodou Mandanta a Mandatára 

podpísanou za zmluvné strany na rovnakej úrovni ako je podpísaná táto zmluva. 

 
3.3 Ktorákoľvek zo zmluvný strán je oprávnená túto zmluvu  kedykoľvek vypovedať bez udania 

dôvodu s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená 

výpoveď druhej zmluvnej strane.  

 

3.4 Mandatár je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy iba za podmienok ustanovených v § 21 a § 22 

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. Odstúpením sa 

zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť od zmluvy dôjde druhej strane. 

 
3.5 Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo písomná výpoveď sa považujú za doručené, 

pokiaľ ich zmluvná strana druhej zmluvnej strane zašle na poslednú známu adresu sídla druhej 

zmluvnej strany. Oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo výpoveď sa považujú za doručené aj 

v prípade, že zásielka bude vrátená naspäť odosielateľovi, a to dňom uplynutia úložnej lehoty. 

 
3.6 Pri akomkoľvek ukončení tejto zmluvy dochádza k odvolaniu všetkých plnomocenstiev zo 

strany Mandanta alebo k vypovedaniu všetkých plnomocenstiev zo strany Mandatára, pričom 

účinky odvolania a vypovedania plnomocenstiev nastávajú v deň zániku tejto zmluvy. 

 
3.7 Po vypovedaní alebo odstúpení od zmluvy je Mandatár povinný vykonať všetky neodkladné 

úkony a urobiť opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 

Mandantovi. Zároveň je povinný písomne informovať Mandanta o stave jeho záležitosti. 

 

Článok IV.  

Odmena 

 
4.1. Odmena Mandatára je dohodnutá v zmysle 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 a vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov 

za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov ako hodinová odmena, teda 

podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci. 

 
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár má nárok na hodinovú odmenu za potrebné a skutočne 

vykonané úkony právnej služby v sume 100 Eur bez DPH za jednu hodinu právnych služieb. 

Hodinová odmena je jednotná za vykonanie akéhokoľvek úkonu právnej služby podľa tejto 

zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady Mandatára; Mandatár nie je oprávnený účtovať si 

v zmysle tejto zmluvy žiadne ďalšie náklady. 
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Predpokladaný počet hodín poskytovania právnych služby je: 60 hodín. 

 
Pre účely počítania hodinovej odmeny Mandatára sa za celú hodinu poskytovania právnych 

služieb považuje aj každá začatá hodina.  

 
4.3 K dohodnutej odmene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu účinného v čase fakturácie. 

 
4.4 Mandant sa zaväzuje platiť Mandatárovi za právne služby poskytované podľa tejto zmluvy 

dohodnutú odmenu, a to na bankový účet Mandatára uvedený na príslušnej faktúre. 

 
4.5 Mandatárovi vzniká nárok na vyúčtovanie a fakturáciu hodinovej odmeny po uplynutí 

príslušného kalendárneho miesiaca v súlade s bodom 2.5 Článku II tejto zmluvy. 

Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude mesačný výkaz poskytnutých právnych služieb. 

 
4.6 Každá faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Mandantovi, bezhotovostne, 

prevodným príkazom na účet Mandatára uvedený na príslušnej faktúre. V prípade ak faktúra 

nebude mať zákonné náležitosti, nebude vystavená v súlade s touto zmluvou alebo bude 

Mandant rozporovať mesačný výkaz poskytnutých právnych služieb, plynutie lehoty splatnosti 

faktúry sa prerušuje. Dňom doručenia opravenej faktúry alebo dňom vysvetlenia nezrovnalostí 

začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti. Za splnenie splatnosti sa považuje dátum 

odpísania finančných prostriedkov z účtu Mandanta. 

 
Článok V. 

Mlčanlivosť a náhrada škody 

 
5.1. Mandatár a Mandant sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o obsahu tejto 

zmluvy a o údajoch a skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy (týmto nie je dotknuté právo Mandanta využiť vo vzťahu k tretím 

osobám odovzdaný právny rozbor). V prípade úniku informácií  podliehajúcich povinnosti 

mlčanlivosti je zmluvná strana, ktorá takýto únik zapríčinila, povinná nahradiť druhej strane 

škodu tým vzniknutú. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak na účely tejto zmluvy dôjde k spracovaniu 

akýchkoľvek osobných údajov, bude ich spracúvanie realizované podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov a interných predpisov Mandanta.  

 
5.3. Mandatár zodpovedá Mandantovi za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním právnych 

služieb podľa tejto zmluvy, a to v súlade so zákonom 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. 

 
5.4. Mandatár vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom 

advokácie. 

 

 

 

 

Článok VI. 
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Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
6.1 Kontaktnou osobu za Mandanta je: Ing. Alena Bokrošová, resp. ním poverené osoby (ďalej len 

„oprávnené osoby Mandanta“). Na účely tejto zmluvy, ak ide o zamestnanca Mandanta, 

postačuje ústne poverenie; ak ide o osobu, ktorá je v súvislosti s predmetom zmluvy v inom v 

právnom vzťahu k Mandantovi, postačuje poverenie doručené Mandatárovi v elektronickej 

podobe (faxom, e- mailom). Oprávnené osoby Mandanta budú za Mandanta komunikovať 

s Mandatárom v zmysle tejto zmluvy. 

 
6.2 Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len 

formou písomných priebežne číslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami 

obidvoch zmluvných strán. 

 
6.3 Táto zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou sa riadia právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 

 
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa strany prioritne zaväzujú riešiť spor 

dohodou na úrovni oprávnených zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany 

nedohodnú, rozhodným súdom bude príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike. 

 

6.5 Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa 

ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších predpisov). Mandatár súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej 

prípadných dodatkov) a faktúr. 

 
6.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oboma 

zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 
6.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 originálnych vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie dostane 

Mandant a 1 vyhotovenie dostane Mandatár. 

 
6.8 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných 

strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou 

a podpísali ju na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

 
Mandant: Mandatár: 

 

 

V Bratislave, dňa ........... V Bratislave, dňa .................. 

 

 

 
.............................................. .............................................. 

JUDr. Stanislav Mydlo JUDr. Ing. Miroslav Čipák 

poverený riadením APVV  advokát 


