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ZMLUVA  O  POSKYTNUTÍ  PRÁVNYCH  SLUŽIEB 

A  
ODMENE ADVOKÁTA 

 
 
 
 

 

METRO Bratislava a.s.      
so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 811 01   Bratislava  
zast.                           Ing. Vladimír Michálek, predseda predstavenstva  
                                   RNDr. Želmíra Greifová, podpredsedníčka predstavenstva  
IČO:                            35732881 
DIČ:                            2021013423 
IČ pre DPH:                SK2020268910 
Registrácia:                Obchodný  register Okresného súdu Bratislava I. 
                                   Oddiel Sa,  vložka číslo  1575//B 

/ďalej len klient/ 
 
a 
 

JUDr. Henrieta Danišová 
 advokátka 
so sídlom Janka Alexyho 7, 841 01 Bratislava 
IČO:        174 485 65  
DIČ:                               1020197662 
IČ pre DPH:                   SK1020197662  
Registrácia:                   Slovenská advokátska komora reg.číslo. 0610                                                                         
                                                                                                                         

/ďalej len advokátka / 
 
 

uzatvárajú v intenciách zákona č. 586/2003 Z.z.  a vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. túto zmluvu o 
poskytnutí právnych služieb a  odmene advokáta  

 

 
čl.1 

 
1. Advokátka  klientovi poskytuje  právne služby   v právnej veci žalobcu  METRO 
Bratislava a.s., Primaciálne nám. č. 1, 811 01 Bratislava proti  žalovanému I. Ing. Peter 
Zelenák  a žalovanému  II. Ľubomíra Zelenáková o vydanie bezdôvodného obohatenia 
v peniazoch 16 875, 30€ pred Okresným súdom Bratislava III. pod sp. zn. 11C287/2014. 
 
Dňa 13.09.2017 predstavenstvo klienta rozhodlo o rozšírení žaloby za obdobie  10/2015- 
2/2017, čo bolo naplnené podaním dňa 10.2017 do podateľne Okresného súdu Bratislava 
III.  Podľa súkromného znaleckého posudku Ing. Bendžálovej 41/2014 výška 
bezdôvodného obohatenia v peniazoch za dané obdobie predstavuje sumu o 11 630,43€, 
čo  advokátka za klienta  vykonala osobným podaním do podateľne súdu dňa 05.10.2017. 
Celkovo uplatnená suma v súdnom konaní predstavuje hodnotu  28 505,73€. 
 
2. Predmetom poskytnutia právnych služieb je zastupovanie záujmov a ochrana jeho 
oprávnených záujmov klienta  v predmetnom súdnom konaní až do právoplatného 
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ukončenia veci.   
 
3.        Rozsah právnych služieb  predstavuje:   

• príprava a prevzatie; 

• spracovanie žaloby, vrátane je rozšírenia   

• v zastupovaní v súdnom konaní až do právoplatného ukončenia konania 

• v zastupovaní či účasti na mimosúdnych rokovaniach.   
 
4. Advokátka pri plnení tejto zmluvy vychádza z podkladov, poskytnutých jej klientom.   
 
 

čl.2 
 
1. Klient je povinný poskytnúť advokátke všetky podklady, ktoré sú nevyhnutné k  
naplneniu  tejto  zmluvy a poskytnúť  všetku  potrebnú súčinnosť.  
 
2.        Klient je povinný poskytnúť advokátke odmenu podľa čl.3 tejto zmluvy. 
 
 

čl. 3 
 
1. Klient bol poučený, že  advokátka je povinná pri dohode o odmene postupovať  v 
súlade s vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb č. 655/2004  Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 
2. Podľa ust. § 1 ods. 2 vyhl. MS SR  č. 655/2004 Z.z.  ak nedôjde k dohode na 
o odmene advokáta, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia o tarifnej 
odmene.  Tarifná odmena  v súlade s ust. § 10 ods. 1 vyhl. MS SR č.655/2004 Z.z.  sa 
určuje z hodnoty veci.  Hodnota veci ku dňu podania žaloby bola 16 875,30€  a 1 úkon  po 
právnej služby (ÚPS) predstavoval hodnotu  336,94€,  po rozšírení žaloby o 11 630,43€   
hodnota veci je 28 505,73€     a 1 úkon právnej služby predstavuje hodnotu 453.14€ 
 
3. Popri nároku na odmenu má advokát v súlade s vyhl.č. MS SR č. 655/2004, § 16 
ods. 3 nárok na tzv. režijný paušál (RP) - výdavky  na miestne telekomunikačné výdavky, 
miestne prepravné v  sume vo výške  jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon 
právnej služby.   

 
4.     Podľa § 15 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z.) advokát má popri nároku na odmenu aj 
nárok 
a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti 
s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a 
telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy, 
b) náhradu za stratu času (§ 17). 
 
5.      Podľa § 16 ods. 4 vyhl. č. 655/2004 Z.z. na výšku náhrady preukázaných 
cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy, ak táto vyhláška neustanovuje inak. 
 
6.  Podľa § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. pri úkonoch právnej služby vykonávaných v 
mieste, ktoré nieje sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí 
advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za 
každú aj začatú polhodinu. 
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7.  V súlade s rozhodovacou praxou slovenských súdov , napr.  rozhodnutie 
Najvyššieho súdu SR zo dňa 24. 11. 2011, sp. zn. 4 MCdo 13/2010, na úkony právnej 
služby vykonané v rôznych okresoch Bratislavy sa vzťahuje náhrada za stratu času a 
náhrada cestovných výdavkov. 
 
8.     Advokátka poučuje klienta, že výpočtový základ vychádza z priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca hospodárstva SR za I. polrok predchádzajúceho kalendárneho  roka 
podľa vyjadrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky.   Výška výpočtového základu je  
pohyblivá každý rok v závislosti od priemernej mesačnej mzdy.  Pre rok 2017 je 1/13 
výpočtového základu  (ak sa hodnota veci nedá určiť)  68,-€ ,  1/100 výpočtového  základu  
8, 84 €, 1/60 výpočtového základu 14,73€. 
 
9.       Úkonom  právnej  služby sa v zmysle ust. § 13a  vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z.  je:  
(1) Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej 
služby: 
a) prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,  
b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,  
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,  
d) účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé 
začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov 
vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako 
štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,  
e) vypracovanie právneho rozboru veci,  
f) rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,  
g) návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti 
takémuto rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, 
dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,  
h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie. 
(2) Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z 
týchto úkonov právnej služby: 
a) návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde po začatí konania, návrh na 
zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,  
b) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k 
takému odvolaniu,  
c) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na 
začatie konania, vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie 
proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu,  
d) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina,  
e) ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina,  
f) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty 
a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach. 
(3) Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia 
porada alebo rokovanie a medzitým nedošlo k inému úkonu právnej služby, tak odmena 
za túto ďalšiu poradu alebo rokovanie advokátovi nepatrí. 
(4) Za zastúpenie na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí 
odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny. Za zastúpenie na 
pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí odmena vo výške jednej 
štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny. 
(5) Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za 
úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie. 
 
10. Ku dňu podpísania tejto zmluvy advokátka v súdnom konaní vykonala tieto úkony 
právnej služby v hodnote   
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ÚPS                                        Rok       1 ÚPS          RP               Strata času      Cestovné 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
1. Prevzatie a príprava      2014     336,94 €       8,04 € 
2. Spísanie žaloby        s osobným podaním do podateľne dňa 24.10.2014 
                                                 2014     336,94 €       8,04 €             26,80€            4,78€              
3. Účasť na pojednávaní dňa 24.03.2015     
4.                                       2015     336,94 €       8,39 €              27,96€           4,81€      
5. Účasť na znaleckej obhliadke dňa 24.09..2015                      27,96€ 
                                                 2015     336,94€        8,39 € 
6. Účasť na pojednávaní dňa 31.05.2016 odročené bez prejednania veci ¼                                                                      

                                 2016       84,235€     8,58€                28,60€          4,87€   

7.        Účasť na pojednávaní dňa 29.09.2016 odročené bez prejednania veci ¼                                    
                                                 2016       84,235€      8,58€               28,60€           5,41€ 
8.        Účasť na pojednávaní dňa 02.03.2017 odročené bez prejednania veci ¼                                     
                                                 2017       84,235€      8,84€               29,46€           5,48€         
9.       Účasť na pojednávaní dňa 30.05.2017 odročené bez prejednania veci ¼ 
                                                 2017       84,235€      8,84€               29,46€           5,48€       
10.        Ďalšie rokovanie  s klientom  nepresahujúce  1 hodinu ( vypracovanie analýzy)  
            v mesiacoch júl, august, september 2017 a rokovania s prostistranou       
                                                 2017       336,94€      8,84€                                             
11.      Rozšírenie žaloby o 11 630,43€  s osobným podaním do podateľne dňa 05.10.2017   
                                                 2017       287.14€      8,84€              29,46€            5,48€      
12.      Účasť na pojednávaní dňa 12.10.2017                     

                                 2017       453.14€     8,84€               29,46€            5,48€       
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
z toho úkony  pod bodom 1- 6 za trvania Zmluvy o poskytovaní právnych služieb,, 
právnom zastupovaní a poskytovaní právneho poradenstva podľa zákona č. 586/2003 Z.z. 
o advokácii zo dňa 27. apríla 2007 ukončenej ku dňu 30.06.2016, ale bez náhrady straty 
času a cestovného, ktoré neboli zmluvne kryté a budú    predmetom  zúčtovania.  
 
Úkony pod bodom  7-  12 sú predmetom zaplatenia podľa tejto zmluvy.  
 
11.      Vychádzajúc z poučenia advokátom podľa b. 1- 3 tohto článku tejto zmluvy   za 
poskytnutie právnej služby sa strany dohodli na    odmene advokáta takto:  
11.1  Pri podpise tejto zmluvy uhradí klient advokátke paušálny preddavok   2 000,-€, 
z ktorého sa odpočíta hodnota úkonov právnej služby, strata času a náhrada cestovného 
za úkony právnych služieb pod b. 7.-12 a zvyšok sa bude zúčtovávať tak, ako je ďalej 
uvedené.   
11.2 Ku koncu každého kalendárneho  štvrťroku  advokátka vykoná zúčtovanie  
vykonaných úkonov právnych služieb, straty času a cestovného za končiaci sa kalendárny  
štvrťrok.  Preplatok sa prenesie do ďalšieho štvrťroku, ku ktorému advokátka vyrubí zálohu 
podľa  počtu predpokladaných  úkonov právnych služieb v nadchádzajúcom kalendárnom 
štvrťroku, prípadný nedoplatok sa doplatí s ďalšou zálohou na ďalší kalendárny štvrťrok.  
 
12.      Advokátka je platcom DPH, ktorá sa k odmene pripočítava a advokátka  je povinná 
účtovať DPH k odmene vo výške určenej  právnym predpisom v čase vzniku zdaniteľného 
plnenia.  
 
13.      Advokátka má právo na náhradu  hotových výdavkov, ak jej vzniknú.  
 
14.      Súdne, správne, znalečné ,  notárske  poplatky hradí klient. 
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15.  Advokátka poučuje klienta, že v súdnom konaní môže (ale nemusí) súd  úspešnej 
strane priznať  náhradu  trov konania, úplnú či čiastočnú,  spočívajúcu v náhrade súdneho 
poplatku, náhrade  trov vykonania (zabezpečenia) dokazovania (napr. znalecké 
dokazovanie)   a náhrade trov právneho zastúpenia, ktoré strana neúspešná hradí 
advokátovi (ide o platobné miesto podľa Civilného   sporového  poriadku). Trovy právneho 
zastúpenia priznané v súdnom konaní rovnajúce sa uhradenej odmene  mimo úkonu 
právnej služby ďalšie rokovanie s klientom ( to sa vo všeobecnosti nepriznáva) advokátky  
klientom advokátka  preúčtuje klientovi  po ich úhrade procesným  dlžníkom.  Trovy 
právneho zastúpenia priznané v súdnom konaní presahujúce zaplatenú odmenu 
advokátky klientom patria advokátke, keďže ide o náhradu trov právneho zastúpenia, 
o čom bol klient poučený a nemá voči tomu výhrady.   Ak súd neprizná  klientovi 100% 
náhradu trov právneho zastúpenia, táto skutočnosť nemá vplyv na odmenu advokátky  
podľa tejto zmluvy.  

 
16. Po ukončení súdneho konania či ukončenia veci mimosúdne, ako aj pre  prípad 
ukončenia  poskytovania právnych služieb pred ukončením súdneho či mimosúdneho 
konania   či  zo strany klienta  či zo strany advokátky, advokátka vykoná konečné 
zúčtovanie  odmeny advokáta  v tarifnej sadzbe podľa rozsahu vykonaných úkonov 
právnych služieb, náhradu straty času a náhradu cestovného.   Ak súd neprizná  klientovi 
100% náhradu trov právneho zastúpenia, táto skutočnosť nemá vplyv na odmenu podľa 
tejto zmluvy.  
 

 
čl. 4 

 
1.   Advokátka sa zaväzuje predmet zmluvy plniť bezodkladne. 
 
2.   Advokátka nezodpovedá za prieťahy v  súdnom konaní  týkajúceho   sa uplatnenia 
nárokov a práv klienta. 
 
3.   V prípade, že klient nesplní povinnosti v čl. 3 a 4 uvedené, advokátka nezodpovedá  
za  plnenie predmetu zmluvy a má právo od zmluvy odstúpiť. 
 
4.        Táto zmluva  nadobúda   platnosť  dňom podpisu a účinnosť dňom zverejnenia.  
 
 
Klient:                                                                              Advokátka:  
METRO Bratislava a.s.                                                  JUDr. Henrieta Danišová  
  
 
 
 
Ing. Vladimír Michálek                                          JUDr. Henrieta Danišová  
predseda predstavenstva                                                 
 
            
 
                                                   
 
RNDr. Želmíra Greifová  
podpredsedníčka predstavenstva  
                                                                        
 
Bratislava 19.10.  2017                                                     Bratislava  19.10.2017 
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