
 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

uzatvorená podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov 

 za poskytovanie právnych služieb v platnom znení medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1. názov:  Obec Vígľaš 

sídlo:  Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

IČO:  00 320 382 

zastúpená:  Ing. Róbert Záchenský, starosta obce 

 

ďalej len „Klient“ 

 

a  

2. advokát:  JUDr. Ľubomír Ivan, advokát              

sídlo: Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen                      

IČO: 42 197 821       

IČ DPH: SK 1820003064               

registrácia:              zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068                 

bankové spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Zvolen, IBAN: SK3202000000002967414253 

                  

ďalej len „Advokát“ 

takto 

 

Článok I 
 

1. Advokát sa zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby najmä počas pracovných dní v 

rozsahu spravidla 6 hodín mesačne, a to najmä tým, že bude Klientovi poskytovať právne 

rady, spracovávať právne rozbory, spisovať zmluvy, iné listiny a pripravovať dokumenty 

požadované Klientom v rámci komunálneho práva, občianskeho práva a obchodného práva 

(ide najmä o nesporovú agendu ako napr. uzatváranie zmlúv a pod., a sporovú agendu – súdne 

konania, exekučné konania, vymáhanie pohľadávok obce), bude ho zastupovať v konaní pred 

súdmi, notárskymi úradmi, orgánmi štátnej a miestnej správy a inými právnymi subjektmi, 

a to všetko za paušálnu odmenu vo výške 166,67 EUR (slovom „stošesťdesiatšesť 67/100 

euro“) za každý mesiac, pričom k paušálnej odmene bude pripočítaná sadzba DPH v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Klient sa zaväzuje platiť Advokátovi paušálnu odmenu za poskytovanie právnych 

služieb v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, a to na základe faktúry vystavenej 

Advokátom, splatnej do 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 

Článok II 

 
1. Ak Advokát bude zastupovať Klienta v sporovom konaní, v ktorom Klient dosiahne 

úspech a vznikne mu nárok na náhradu trov právneho zastúpenia, patrí náhrada trov právneho 

zastúpenia priznaná súdom a uhradená protistranou Advokátovi. 

2. Ustanovením predchádzajúceho odseku nie je dotknutý nárok Advokáta na náhradu 

účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním právnych služieb 

Klientovi podľa tejto zmluvy, a to najmä výdavkov na súdne poplatky a cestovné.  

 

Článok III 

 
1. Klient súhlasí s tým, že Advokát môže poveriť vybavením veci v rozsahu poskytovanej 

právnej služby svojho zamestnanca alebo iného advokáta, pričom zároveň v tomto prípade 

zodpovedá Klientovi za kvalitu poskytnutia právnych služieb.  



2. Advokát je povinný bezodkladne upovedomiť Klienta o všetkých dôležitých 

skutočnostiach a úkonoch, oboznámiť ho s dôležitými písomnosťami, ktoré mu boli doručené, 

alebo ktoré odoslal a v primeranej lehote odpovedať na otázky Klienta. 

 

Článok IV 
 

1. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi potrebnú súčinnosť, t.j. vytvoriť podmienky 

pre riadne poskytnutie právnych služieb, najmä predložiť všetky potrebné a Advokátom 

požadované doklady, či informácie a vystaviť plnomocenstvá potrebné na riadne zastupovanie 

Klienta Advokátom. Klient je povinný Advokátovi oznámiť všetko, čo je potrebné na správne 

zastupovanie jeho právnych záujmov a zaväzuje sa pravdivo informovať o skutkovom stave 

jednotlivých vecí. 

2. Advokát je povinný starostlivo zaobchádzať s dokladmi, ktoré mu boli zverené. Po 

skončení platnosti tejto zmluvy je Advokát povinný v primeranej lehote vrátiť Klientovi 

doklady, ktoré mu zveril a iné doklady, ktoré mu patria, a to všetko v prípade ak mu táto 

povinnosť nevznikne v konkrétnych čiastkových veciach vzhľadom na ich skončenie skôr. 

3. Advokát sa zaväzuje využívať všetky prostriedky na ochranu práv Klienta a riadiť sa 

jeho príkazmi v medziach zákona a etiky advokáta.  

4.  Advokát je zodpovedný za zachovávanie mlčanlivosti zamestnancov Advokáta o 

všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb 

Klientovi. Povinnosť mlčanlivosti zamestnancov Advokáta trvá aj po skončení platnosti tejto 

zmluvy. 

 

Článok V 
 

1. Klient je oprávnený túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 

2.  Advokát je oprávnený vypovedať túto zmluvu a plnomocenstvá udelené na základe tejto 

zmluvy iba zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním 

a Klientom, alebo ak pokyn Klienta je v rozpore s predpismi komory.  

3. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení písomnej výpovede. Vypovedaním zmluvy zanikajú Klientove plnomocenstvá a 

príkazy. 

 

Článok VI 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobudne platnosť dňom jej uzatvorenia a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Klienta, avšak podľa 

dohody zmluvných strán (ak by k zverejneniu nedošlo do konca roka 2018) sa touto zmluvou 

spravuje aj poskytovanie právnych služieb Advokáta Klientovi od 01.01.2019.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých po jednom obdrží po jej 

podpise Klient aj Advokát.  

3. Klient vyhlasuje, že zmluvu si pred jej podpísaním prečítal, jej obsahu porozumel a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísal. 

4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú potvrdené a podpísané všetkými zmluvnými stranami. Nedostatok 

písomnej formy má za následok neplatnosť dodatku. 

 

Vo Vígľaši, dňa 17.12.2018 

 

 

 

1. ________________________             2. ________________________ 

 Obec Vígľaš JUDr. Ľubomír Ivan, advokát 


