
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 
 

uzavretá 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 

 

Poskytovateľ právnych služieb: 

 
Obchodné meno: Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. 

Sídlo:   Jesenského 6431, Trenčín 911 01 

Pracovisko:  EUROVEA offices, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 

IČO:   52 471 420 

DIČ:   2121039822 

IČ DPH:  SK2121039822 

Práva forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Trenčín, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 38532/R 

Zastúpený:  JUDr. Jozef Lukajka, PhD., konateľ a advokát 

 

Emailová adresa: office@aklp.sk 

Telefónne číslo: 0944 114 264 

Webová stránka: www.aklp.sk 

 

Názov banky:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK58 0900 0000 0051 5981 7250 

 

(ďalej tiež ako „Advokát“ alebo „Poskytovateľ“)   

 

Preambula 
 

Advokát sa zaväzuje poskytovať právne služby podľa svojho najlepšieho vedomia 
a presvedčenia, chrániť práva a oprávnené záujmy klienta a využívať všetky zákonné 
prostriedky a uplatňovať všetko, čo pokladá za prospešné pre klienta. 

 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 

1.1. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi nasledovné právne služby: 

 

I. právna konzultácia v rozsahu 120 min v období jedného kalendárneho roka  
 

Advokát sa zaväzuje poskytnúť právnu konzultáciu v rozsahu 120 min v období jedného 

kalendárneho roka a to formou, ktorú si zvolí klient. Klient si môže zvoliť osobnú 

konzultáciu na pracovisku advokáta v Trenčíne alebo Bratislave, telefonickú konzultáciu 
alebo tzv. virtuálnu konzultáciu, ktorá uskutoční prostredníctvom online video-hovoru. 

Advokát spravidla vykoná konzultáciu do 7 kalendárnych dní od obdržania požiadavky 
klienta. Nevyčerpaný čas konzultácie sa neprenáša do nasledujúceho kalendárneho roka.   

 

II. poradenstvo zodpovedaním 12 otázok v období jedného kalendárneho roka 
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Advokát sa zaväzuje poskytnúť právne poradenstvo prostredníctvom zodpovedania 12 

konkrétnych otázok v období jedného kalendárneho roka písomnou formou 

prostredníctvom elektronického spisu, ktorý bude klientovi zriadený po uzavretí zmluvy. 

Klient môže v období jedného kalendárneho roka položiť 12 samostatných otázok, každá 
z nich môže byť maximálne o rozsahu 2.000 znakov vrátane medzier, a advokát je 

povinný na každú otázku odpovedať samostatne v lehote do 7 kalendárnych dní od 

obdržania otázky klienta. Klient zadáva otázku prostredníctvom svojho elektronického 

spisu, do ktorého sa prihlási na základe hesla, ktoré mu poskytne advokát. Otázky 

a odpovede sa v elektronickom spise klienta uchovávajú a klient do nich môže 
kedykoľvek nahliadnuť. Každý elektronický spis klienta je jedinečný, pričom do neho má 
prístup len klient a advokát. Nevyčerpaný počet otázok sa neprenáša do nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

 

Článok II. 
Povinnosť mlčanlivosti 

 
2.1. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi. Povinnosť zachovať 

mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie 
trestného činu, prípadne iné povinnosti uložené iným právnym predpisom SR 
 

Článok III. 
Odmena advokáta 

 
3.1. Klient sa zaväzuje  zaplatiť advokátovi paušálnu zmluvnú odmenu v zmysle §§ 5, 6 

Vyhlášky MS SR č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnuté právne 

služby v zmysle ods. 1.1 tejto zmluvy vo výške 100 € bez DPH za kalendárny rok so 

splatnosťou do 15-dňa kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku, v ktorom sa začali 
poskytovať právne služby. Advokát vystaví a zašle klientovi zálohovú faktúru do 5-dňa 
kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku, v ktorom sa začali poskytovať právne služby. 

Výška odmeny je uvedená bez DPH, k dohodnutej odmene uplatní (pripočíta) DPH podľa 
príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu v účinnom znení, najmä zákona o DPH. 

  

Článok IV. 

Čas plnenia 

 
4.1. Advokát a klient sa dohodli na trvaní zmluvného vzťahu na neurčitý čas. 

 

Článok V. 
Skončenie zmluvy 

 
5.1. Zmluvu možno ukončiť aj na základe dohody zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú 
formu a musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami, a to ku dňu uvedenému v takejto 
dohode. Písomná forma je dodržaná aj keď je uskutočnená prostredníctvom elektronickej 

komunikácie t.j. emailových adries advokáta a klienta. 

 

5.2. Zmluvu tiež možno ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď 
musí byť písomná a doručená druhej strane. Okamihom doručenia výpovede druhej zmluvnej 
strane je zmluva ukončená. Písomná forma je dodržaná aj keď je uskutočnená 
prostredníctvom elektronickej komunikácie t.j. emailových adries advokáta a klienta. Aj po 



skončení zmluvy je advokát povinný dodržať predmet zmluvy, za ktorý klient mu zaplatil 

odmenu. 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škodu 
 

6.1. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil preukázateľným zavinením 
v súvislosti s výkonom advokácie; advokát má za týmto účelom uzavretú zmluvu o poistení 

zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb s 
poistným plnením do výšky 1.500.000 eur. 

 

Článok VII. 
Ochrana osobných údajov 

 

7.1. Advokát prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce 
spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické 
prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných 
rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v 
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR nasledovne: 

Ochrana údajov a cookies 

 

 

V Trenčíne, dňa 01.09.2020 

 

 

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. 


