Hlavný kontrolór mesta Trebišov
Číslo: HK - 05/2017
Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 25.9.2017

Záznam o výsledku kontroly plnenia zmluvy o poskytovaní právnych
služieb advokátom doc. JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD. zo dňa 13.10.2016
a nesprístupnenie záverov plnenia tejto zmluvy (právneho rozboru)
poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove.
V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení,
rovnako aj na základe požiadaviek Mestského zastupiteľstva v Trebišove bola vykonaná
kontrola plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb advokátom doc. JUDr. Jozefom
Sotolářom, PhD.

Začiatok kontroly:
31.5.2017

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Trebišov, Mestský úrad Trebišov

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Plnenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb advokátom doc. JUDr. Jozefom Sotolářom,
PhD. zo dňa 13.10.2016 a dôvody nesprístupnenia záverov plnenia tejto zmluvy (právneho
rozboru) poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Cieľ kontroly:
Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so zákonom

Kontrolované obdobie:
Rok 2016
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Zistený stav:
Mesto Trebišov uzatvorilo dňa 13.10.2016 zmluvu o poskytovaní právnych služieb s
advokátom doc. JUDr. Jozefom Sotolářom, PhD. (ďalej advokát), Južná trieda č.1, 040 01
Košice.
1. Preverenie plnenia zmluvy
Predmetom zmluvy bolo poskytnutie právnych služieb advokátom vo veciach:
‐ štúdium predložených a zapožičaných materiálov a podkladov,
‐ štúdium právnych noriem k predmetu právnej pomoci,
‐ štúdium judikatúry a odbornej literatúry,
‐ právny rozbor veci – posúdenie Štatútu mesta v ustanovení § 12 ods. 2
(vyhradené rozhodovanie) a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove, č.
92/2015 zo dňa 05.10.2015 – dodatok č. 2 k štatútu mesta a to v kontexte platnej
právnej úpravy nakladania s majetkom ako aj v kontexte režimov verejného
obstarávania,
‐ spracovanie odborného právneho stanoviska pre potreby klienta v zhora
uvedenom rozsahu – všetko pre potreby príslušných orgánov.
Čas plnenia zmluvy – do 10 dní od účinnosti zmluvy.
Zmluvná odmena advokáta – 1368,00 € bez DPH + DPH 20% - 273,60 €, spolu za právnu
pomoc – 1641,60 €, ktorá je splatná tak, že do 10 dní bude uhradená záloha vo výške 75%,
zostatok do 7 dní po doručení stanoviska. Náhrada paušálnych výdavkov bola zmluvou
stanovená paušálnou sumou 187,00 € bez DPH + DPH 20% - 37,40 = spolu 224,40 €
a splatnosťou spolu s vyúčtovaním.
Finančné plnenie Mesta Trebišov vyplývajúce zo zmluvy:
‐ 17.10.2016 - 1231,20 € - Záloha za poskytovanie právnych služieb vo výške 75%,
platobný poukaz č. 201307548
‐ 26.10.2017 – 635,00 € - Faktúra č. 20161021 – Právna pomoc a paušálne výdavky
advokáta po odpočítaní zálohy vo výške 1231,00 € (skutočne bola zaplatená záloha
1231,20 €), platobný poukaz č. 201307676
Mesto zaplatilo spolu za právnu pomoc – 1866,20 €. Rozdiel oproti dohodnutej a aj
fakturovanej sume je 0,20 €.
Plnenie zmluvy:
Mestu Trebišov bol dňa 26.10.2016 doručený materiál – Odborné právne stanovisko advokáta
Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. – dátum vyhotovenia 22.10.2016. Materiál obsahuje právny
rozbor a právne závery na 11 stranách textu.
2. Dôvody nesprístupnenia záverov plnenia zmluvy (právneho rozboru) poslancom
Mestského zastupiteľstva v Trebišove
Odborné právne stanovisko advokáta (právna analýza) - posúdenie Štatútu mesta v ustanovení
§ 12 ods. 2 (vyhradené rozhodovanie) a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove, č.
92/2015 zo dňa 05.10.2015 – dodatok č. 2 k štatútu mesta – predmet zmluvy nebol
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sprístupnený poslancom mestského zastupiteľstva ani po opakovaných požiadavkách
poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Aj na základe tejto skutočnosti vzniklo
podozrenie, že zmluva o poskytnutí právnych služieb nebola naplnená a preto bola v tejto veci
dňa 31.5.2017 hlavným kontrolórom začatá finančná kontrola na mieste.
Odborné právne stanovisko advokáta (právna analýza) – predmet zmluvy nebolo predložené
v stanovenom termíne do 7.6.2017 ani hlavnému kontrolórovi pri vyžiadaní dokladov
a informácii ku kontrole. Až na žiadosť hlavného kontrolóra o písomné stanovisko
k dôvodom nepredloženia základného dokladu plnenia zmluvy o poskytovaní právnych
služieb bolo dňa 14.6.2017 právne stanovisko advokáta hlavnému kontrolórovi predložené.
K žiadosti hlavného kontrolóra o stanovisko mesta k nesprístupneniu záverov plnenia tejto
zmluvy (právneho rozboru) poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove bol hlavný
kontrolór odkázaný na znenie čl. VII. predmetnej zmluvy. Znenie článku VII. zmluvy:
Know-how advokáta, mlčanlivosť a ochrana osobných údajov
1. Advokátovi zostávajú zachované všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva
k výsledkom jeho činnosti a k dokumentom, ktoré boli vytvorené v rámci tejto zmluvy.
2. Akékoľvek informácie o postupe advokáta, konkrétnych metódach a prístupoch
smerujúcich k úspešnosti v právnych veciach klienta sú považované za know-how
advokáta, pričom budú zachované v tajnosti. Klient sa zaväzuje, že o postupoch,
o ktorých bude v priebehu poskytovania právnych služieb informovaný, bude
zachovávať mlčanlivosť a informácie bude uchovávať v tajnosti, v opačnom prípade
zodpovedá advokátovi za prípadnú škodu.
O stanovisko k nesprístupneniu právneho rozboru poslancom Mestského zastupiteľstva
v Trebišove bol hlavným kontrolórom dňa 15.6.2017 požiadaný aj advokát doc. JUDr. Jozef
Sotolář, PhD. Stanovisko advokáta nebolo ku dňu vypracovania tejto správy hlavnému
kontrolórovi doručené.

Závery:
Preverenie plnenia zmluvy
Pri kontrole nebolo zistené porušenie zákona. Zmluva o právnych službách bola splnená.
Odborné právne stanovisko advokáta Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. bolo realizované
a doručené na Mestský úrad v Trebišove.
Dôvody nesprístupnenia záverov plnenia zmluvy (právneho rozboru) poslancom
Mestského zastupiteľstva v Trebišove.
Je neprípustné, aby odborné právne stanovisko a právna analýza materiálu, ktorý schválili
poslanci mestského zastupiteľstva boli pre poslancov neprístupné a nesprístupnenie bolo
zdôvodňované autorskými právami advokáta. Poslanci mestského zastupiteľstva sú zvolení
v priamych voľbách obyvateľmi mesta, rozhodujú o základných otázkach fungovania mesta,
schvaľujú a rozhodujú o zákonoch mesta – všeobecne záväzných nariadeniach, schvaľujú
dohody, zmluvy a iné dôležité dokumenty. Je preto neopodstatnené, ak sú poslanci mestského
zastupiteľstva posúvaní vedením mesta v kompetenčnej hierarchii mestskej samosprávy na
nižšiu úroveň ako referenti mestského úradu, ktorí sú oboznamovaní s dôležitými
dokumentami mesta (pracovníci podateľne, referenti úradu, právnici mesta a pod.)
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Odporúčania:
Odporúčam aby poslanci Mestského zastupiteľstva v Trebišove boli ako oprávnené osoby
poučení v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a mohli by tak na
požiadanie nahliadať do akýkoľvek dokumentov týkajúci sa Mesta Trebišov.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:
Návrh správy z kontroly predložený dňa 24.7.2017. Lehota na podanie námietok ku
kontrolným zisteniam – do 7.8.2017. BEZ PRIPOMIENOK
V Trebišove, dňa 11.9.2017

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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