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Advokát : 
 

JUDr. Mária Bustinová,  
č. licencie SAK 1695,  
Sídlo kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice,  
IČO: 33907994 
IČ pre DPH: SK1031784941 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., IBAN: SK9675000000000011476813 

            
( ďalej len „advokát“) 
 

a 
Klient : 
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice  
M. R. Štefánika 4, 914 51  Trenčianske Teplice 
42 274 885 
Register organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR; 
číslo spisu: 10415/2012/SR 
zastúpená:  PhDr. Štefan Škultéty, predseda predstavenstva 
                      
(ďalej len "klient" ) 

 
uzatvárajú v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona číslo 315/2016 Z.z. o registri partnerov 

verejného sektora v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 2 a nasl.  zákona   č. 
586/2003 Z.z.  o advokácii v znení neskorších predpisov  t ú t o : 

 
 

DOHODU O VÝKONE ČINNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY PRE PARTNERA VEREJNÉHO 

SEKTORA 

 
 

PREAMBULA 
 
Vzhľadom k tomu, že: 
 
- Klient má záujem stať sa partnerom verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "Zákon "). 
 
- Advokát je spôsobilý stať sa oprávnenou osobou v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Zákona 
a to vo vzťahu ku Klientovi, ako osobe zapisovanej do registra partnerov verejného sektora 
zriadeného Zákonom (ďalej len "Register"). 
 
Na základe uvedeného uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s § 16 odsek 4 Zákona a v 
súlade s § 591 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto dohodu v nasledovnom 
znení: 
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Článok I.  PREDMET ZMLUVY. 
 

Predmetom tejto dohody je: 

-   záväzok Advokáta plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Klienta ako partnera 
verejného sektora a to v zmysle a rozsahu Zákona, 

- záväzok Klienta plniť voči Advokátovi povinnosti, ktoré mu vyplývajú ako partnerovi 
verejného sektora voči oprávnenej osobe v zmysle a rozsahu Zákona, 

- záväzok Klienta zaplatiť Advokátovi odmenu za jeho činnosť podľa tejto dohody, a to 
všetko za podmienok upravených v tejto dohode. 

 
Článok II.  PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTA A KLIENTA . 

 
Niektoré práva a povinnosti Advokáta: 
 

a) Advokát je povinný podať návrh na zápis Klienta do Registra, a to aj podľa § 17 
Zákona, 
 

b) Advokát je povinný plniť povinnosti oprávnenej osoby pre Klienta ako subjektu 
zapísaného v Registri a to s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti a v súlade so 
Zákonom, 
 

c) Advokát je oprávnený podávať v mene Klienta návrhy na zápis údajov do Registra, 
návrhy na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhy na výmaz zapísaných údajov,  
 

d) Advokát je povinný vykonávať následné overovanie identifikácie konečného užívateľa 
výhod v pravidelných intervaloch každých päť (5) mesiacov odo dňa zápisu do registra 
partnerov verejného sektora. 

Niektoré práva a povinnosti Klienta: 

a) Klient je oprávnený požadovať od Advokáta informácie k činnosti Advokáta podľa 
tejto dohody a kedykoľvek kontrolovať riadne plnenie povinností Advokáta podľa tejto 
dohody prostredníctvom údajov zapísaných v Registri a vyzývať Advokáta na 
nápravu porušenia týchto povinností. 

b) Klient je povinný plniť si svoje informačné a oznamovacie povinnosti voči Advokátovi 
v súlade a rozsahu Zákona a tejto Dohody a poskytnúť Advokátovi pravdivé a úplne 
informácie potrebné pre zápis údajov do Registra. 

c) Klient je povinný poskytnúť Advokátovi súčinnosť pri identifikácii konečného 
užívateľa výhod. 

d) Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v Registri týkajúcich sa konečného užívateľa 
výhod, Klient je povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní informovať o tejto zmene 
Advokáta. 

e) Klient je povinný oznámiť Advokátovi desať ( 10 ) dní pred uzatvorením zmluvy v 
zmysle Zákona (ďalej len „Zmluva") alebo jej zmenou, že dôjde k uzatvoreniu Zmluvy 
alebo zmene Zmluvy. 

f) Klient je povinný oznámiť Advokátovi najmenej desať (10) dní pred tým ako dôjde k 
plneniu zo Zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1.000.000 EUR s DPH za 30 
dní, že dôjde k takémuto plneniu. 

g) Klient je povinný poskytnúť úplne a pravdivé informácie o konečnom užívateľovi 
výhod: 

1. pri prvom zápise oprávnenej osoby alebo konečného užívateľa výhod alebo 
partnera verejného sektora do Registra, 

2. v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod, 
3. pri následnom overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod,  
4. v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo jej zmenou a to do 5 dní pred tým ako 

k uzatvoreniu Zmluvy alebo jej zmene dôjde,  
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5. v súvislosti s plnením zo Zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 
1.000.000 EUR s DPH za 30 dní 5 dní pred plnením zo Zmluvy a 

6. vždy k 31. decembru kalendárneho roka 
h) Klient je povinný doložiť Advokátovi pre účely zapísania alebo zmeny údajov 

aktuálnu fotokópiu dokladu totožnosti každého konečného užívateľa výhod Klienta, 
výpis z príslušného registra partnera verejného sektora a každého subjektu 
smerujúceho k identifikácii konečného užívateľa výhod ako aj každý doklad, na 
predloženie ktorého Advokát vyzve za účelom zistenia a overenia údajov potrebných 
pre výkon činnosti Advokáta v súlade s touto Dohodou a Zákonom.  

i) Klient je povinný osobitným čestným vyhlásením o skutočnostiach v rozsahu 
požadovanom Advokátom pre účely zápisu údajov do Registra osvedčiť pravdivosť 
údajov zapisovaných do Registra, 

j) Klient je povinný uhrádzať odmenu za činnosť Advokáta podľa tejto dohody riadne a 
včas. 

k) Klient je povinný uhradiť Advokátovi všetky účelne vynaložené náklady, ktoré 
Advokátovi vzniknú v súvislosti s činnosťou v súlade s touto dohodou a plnením práv 
a povinností Advokáta v zmysle Zákona, a to najmä no nie výlučne náklady na výpisy 
z príslušných registrov, preklady a iné. 

 
 

Článok III.  ODMENA . 
 

Klient sa zaväzuje uhradiť Advokátovi odmenu za podanie návrhu na zápis do 
Registra vo výške 800,- EUR + DPH na základe faktúry vystavenej Advokátom do 15. 
dňa od podania návrhu v zmysle tohto článku. 
Za výkon služby oprávnenej osoby a pravidelnú verifikáciu, vrátane návrhu na zápis 
zmien zapísaných údajov alebo návrh na zosúladenie údajov počas trvania zmluvy sa 
zaväzuje klient uhrádzať Advokátovi sumu 100.- EUR + DPH štvrťročne  na základe 
faktúry vystavenej Advokátom k poslednému dňu príslušného štvrťroka..  
Lehota splatnosti faktúr vystavených Advokátom je 30 dní od zdaniteľného plnenia. 
Advokát  je platcom DPH.  

 
 

Článok IV.  NÁHRADA ŠKODY 
 

V prípade, ak klient poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody alebo 
Zákona, je povinný nahradiť Advokátovi škodu, ktorá mu porušením povinnosti 
Klienta vznikla. 
 
V prípade, ak Advokát poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody alebo 
Zákona, je povinný nahradiť Klientovi škodu, ktorá mu porušením povinnosti 
Advokáta vznikla. 

 
 

Článok V.  DOBA TRVANIA ZMLUVY. 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že môžu vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je 1 mesačná a začne plynúť v deň nasledujúci po jej doručení 
druhej zmluvnej strane. V uvedenej dobe je advokát povinný vykonať všetky 
neodkladné úkony v prospech klienta, aby klient neutrpel ujmu na svojich právach, ak 
klient neurobí iné opatrenia. 
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Článok VI.  POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI. 
 

Advokát sa zaväzuje udržiavať všetky informácie, ktoré získa od klienta v tajnosti, 
tieto informácie nezverejňovať. Pri rešpektovaní tohto záväzku je však oprávnený 
publikovať poznatky, ku ktorým dospel pri plnení tejto zmluvy, pri nezverejňovaní 
obchodného mena klienta. 
 
Advokát sa zaväzuje nepoškodzovať záujmy klienta a dbať na ochranu jeho dobrého 
mena. 

 
 
 

Článok VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. 
 

Advokát sa zaväzuje poskytovať právnu pomoc v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 
 
Zmluvou neupravené vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú ustanoveniami 
zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov § 591 Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. 
 
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných 
osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán. 
 
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú 
ju slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne a na znak vôle byť ňou viazaní ju 
vlastnoručne podpisujú. 
 
 

V Trenčianskych Tepliciach dňa 17.04.2018 
 
Za klienta:    
 
 
 
 
 .........................................................................         
PhDr. Štefan Škultéty – predseda predstavenstva 
                    
           
Advokát:  
 
 
 
......................................................................... 
                 JUDr. Mária Bustinová  
 

 

 

 


