ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzavretá podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka

I.
Zmluvné strany
Klient:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len klient)

Správa majetku mesta

Advokát:
Sídlo:
Zápis:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len advokát)

JUDr. Ctibor Stacha
Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza
Advokátska komora, číslo licencie 0091
42 019 575
SK1030281274
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
príspevková organizácia s právnou subjektivitou
42 273 668
Milan Filo, riaditeľ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.
Predmet zmluvy
2.1. Advokát sa zaväzuje poskytnúť klientovi v súlade s príslušnými právnymi predpismi
právne služby v nasledovnom rozsahu:
2.1.1. poskytovanie právnych rád a konzultácií v rámci vybavovania bežnej právnej
agendy klienta vrátane osobných konzultácií v rozsahu maximálne 15 hodín
mesačne,
2.1.2. vypracovanie, pripomienkovanie a posudzovanie návrhov zmlúv, dohôd a iných
právnych dokumentov v rozsahu maximálne 15 hodín mesačne,
2.1.3. príprava a spisovanie právnych stanovísk, právnych rozborov, právnych posúdení
a iných stanovísk právneho charakteru v rozsahu maximálne 15 hodín mesačne.
2.2. Advokáta môže pri jednotlivých úkonoch právnej služby zastúpiť advokátsky
koncipient alebo iný pracovník advokáta. Advokát sa v rámci svojho poverenia môže
dať zastúpiť iným advokátom. Takéto zastupovanie však nie je možné proti vôli klienta;
svoj nesúhlas musí klient preukázať advokátovi písomne a nesúhlas so zastupovaním je
účinný voči advokátovi až odo dňa písomného doručenia nesúhlasu klienta.
2.3. Právne služby zahŕňajú najmä jednanie s partnermi klienta, prípravu, spracovanie zmlúv
pre klienta, zastupovanie v konaniach na súdoch, iných štátnych a miestnych orgánoch,
spisovanie podaní, návrhov, opravných prostriedkov, žiadostí, spracovanie právnych
rozborov a tiež poskytovanie odborných právnych rád. Advokát je povinný chrániť
práva a oprávnené záujmy zastupovaného, konať pritom svedomito, dôsledne využívať

všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu
klienta pokladá za prospešné. Advokát sa zaväzuje poskytovať právne služby účelne
a hospodárne pri využití zákonných prostriedkov v rámci príkazu klienta.

III.
Odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času
3.1. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi dohodnutú odmenu podľa § 3 Vyhlášky MS SR
č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
na základe faktúry vystavenej advokátom a riadne doručenej klientovi, ktorej prílohou
bude aj vyúčtovanie hodín skutočne poskytnutej právnej služby, splatnej do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za činnosti podľa čl. II., ods. 2.1., vo výške:
3.1.1. cena bez DPH
50,- €/h,
3.1.2. DPH 20%
10,- €/h,
3.1.3. cena vrátane DPH 20%
60,- €/h.
3.2. Klient sa zaväzuje hradiť všetky výdavky, ktoré bude mať povinnosť hradiť podľa
právnych predpisov SR (napr. výdavky na tlmočníka, súdne, notárske, správne, miestne
a iné poplatky, znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov
a pod), ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením záväzku advokáta podľa tejto zmluvy,
vo vlastnom mene a na vlastný účet. V prípade, ak tieto hotové výdavky uhradí advokát,
koná tak zastupujúc klienta, v mene klienta a na jeho účet, s čím klient prejavuje svoj
súhlas. Advokát predloží pri fakturácii klientovi špecifikáciu výdavkov podľa tohto
bodu zmluvy, ak budú vynaložené.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát si voči klientovi nebude uplatňovať náhradu za
stratu času, telekomunikačné výdavky, poštové výdavky a ani cestovné výdavky, ak
budú advokátom pri poskytovaní právnej služby vynaložené.
3.4. Ak je klientovi v súdnom konaní prisúdená náhrada trov tohto konania, vzhľadom na
ustanovenie § 149, ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ten, komu bola uložená
náhrada týchto trov je povinný ju zaplatiť advokátovi (platobné miesto). Následne po
vymožení trov súdneho konania patria trovy – najmä súdny poplatok klientovi, ak boli
klientom uhradené a trovy právneho zastúpenia patria advokátovi. Tieto ustanovenia
platia aj pre trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní.
3.5. V prípade náhrady trov konania (v prípade úspešného ukončenia právnej veci
v prospech klienta), kde trovy konania má povinnosť uhradiť účastník sporu, ktorý bol
v konaní neúspešný, sa odmena advokáta pri náhrade trov právneho zastúpenia určuje
podľa ustanovení Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov
o základnej sadzbe tarifnej odmeny.
3.6. V prípade náhrady trov konania (v prípade neúspešného ukončenia právnej veci,
v neprospech klienta), kde trovy konania má povinnosť uhradiť klient, sa odmena
advokáta pri náhrade trov právneho zastúpenia určuje podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.

IV.
Povinnosť mlčanlivosti
4.1. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

4.2. Povinnosť zachovať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, keď ide p zákonom uloženú
povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu, prípadne iné povinnosti uložené iným
právnym predpisom SR.

V.
Spolupráca zmluvných strán, plnomocenstvo advokáta
5.1. V súvislosti s poskytovaním právnych služieb poskytne klient advokátovi všetky
potrebné informácie, vydá mu originály alebo úradne overené fotokópie potrebných
listín, poskytne mu aj inú nevyhnutnú súčinnosť.
5.2. Ak to budú záujmy klienta vyžadovať, udelí klient advokátovi písomnú plnú moc na
zastupovanie klienta v príslušnej právnej veci.
5.3. Ak sa písomnosti preukázateľne doručujú aj klientovi, advokát nie je povinný klienta
informovať o obsahu týchto písomností. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti zo
strany advokáta sa môžu doručovať aj mailom.

VI.
Čas plnenia
6.1. Účastníci zmluvy sa dohodli na trvaní zmluvného vzťahu na dobu určitú v trvaní od
01.06.2013 do 31.09.2013.

VII.
Skončenie zmluvného vzťahu
7.1. Zmluvný vzťah z tejto zmluvy možno kedykoľvek skončiť na základe dohody
zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná oboma
zmluvnými stranami.
7.2. Zmluvný vzťah možno skončiť výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpoveď
musí byť písomná a doručená druhej strane. Výpovedná doba je jednomesačná a začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
7.3. Od účinnosti výpovede je advokát povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa
výpoveď vzťahuje okrem činností, ktorých priebeh nemôže ovplyvniť. Je však povinný
klienta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody
bezprostredne hroziacej klientovi nedokončením alebo porušením činnosti súvisiacej
s poskytovanou právnou službou.
7.4. Za právne služby riadne uskutočnené do účinnosti výpovede má advokát nárok na
primeranú časť odmeny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.

VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po
zverejnení v súlade s ustanovením § 47a, ods. 2 Občianskeho zákonníka.
8.2. Advokát zodpovedá klientovi za škodu v súlade s ustanoveniami § 420 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
8.3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jeden prevezme advokát a dve
vyhotovenia klient.
8.4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
V Prievidzi, dňa 28.05.2013

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 30.05.2013

Advokát:

Klient:

JUDr. Ctibor Stacha

Milan Filo
riaditeľ organizácie

