
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

so sídlom Radlinského 50, 921 01 Piešťany 

zapísaný v zozname SAK pod č. 1253, 

IČO: 22 691 910, DIČ: 1020350606, IČ DPH: SK 1020350606, 

účet vo VÚB a.s., pob. Piešťany č. 130642212/0200 

Tel: 00421 33 7732061, Fax: 00421 33 7628745, 

Email: info@boljesik.sk, Web: www.boljesik.sk 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 
uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z.  

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

 

Advokát:      JUDr. Jozef Bolješik, PhD., advokát 

  so sídlom Radlinského 50, 921 01 Piešťany 

  IČO:  22 691 910 

                      IČ DPH:  SK 1020350606 

  zapísaný v zozname SAK pod číslom 1253 

  bankové spojenie - č. účtu:  130642212/0200 

  (ďalej len „advokát“) 

   

a 

 

Klient:           Obec Ostrov    

  so sídlom Obecný úrad Ostrov č. 315, 922 01 Ostrov 

                       IČO: 00312827 

                       DIČ: 2020530941 

                       v zast. Jozef Tkácz, starosta obce 

 

 

(ďalej len „klient“) 

 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

            Predmetom tejto zmluvy je dohoda o poskytovaní komplexných právnych služieb pre 
klienta, a to najmä poskytovanie právneho poradenstva, spracovávanie právnych rozborov, 
stanovísk, vyjadrení a odporúčaní, spisovanie listín, ich pripomienkovanie, poskytovanie 
právnych rád, zastupovanie klienta pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy a samosprávy 
a iných foriem právnej pomoci  podľa zadania klienta (ďalej len „právne služby“). 
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II. 

Výkon predmetu zmluvy 

 

1. Advokát bude poskytovať právne služby na základe konkrétnych požiadaviek 
a pokynov klienta, ktoré bude klient adresovať advokátovi  telefonicky, v písomnej alebo 
v elektronickej forme. Advokát bude poskytovať klientovi právne služby  v sídle svojej 
advokátskej kancelárie alebo na inom dohodnutom mieste 

 

        2. Klient berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ budú jeho pokyny  v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi advokát viazaný. 

 

   

III. 

Súčinnosť 

 

             Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä všetky 
potrebné podklady a informácie na úspešné poskytnutie právnych služieb, ako aj poskytovať 
ústne a iné vysvetlenia potrebné na objasnenie veci. Ich zabezpečenie nie je súčasťou 
poskytovania právnych služieb podľa tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
v konkrétnom prípade inak. Klient zodpovedá za pravdivosť a úplnosť podkladov 
a informácií poskytnutých advokátovi.  

 

 

IV. 

Odmena za poskytnutie právnych služieb a náhrada hotových výdavkov 

 

            1. Zmluvné strany sa podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách 
advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška č. 655/2004 Z.z.“) dohodli 
na zmluvnej hodinovej odmene za poskytovanie právnych služieb, ktorá sa určuje podľa 
advokátskej tarify určenej vyhláškou č. 655/2004 Z.z. (ďalej len „zmluvná odmena“) a to za 
každú jednu hodinu právnych služieb poskytnutých zo strany advokáta v prospech klienta 
konkrétne vykonanú navýšenú o DPH a to vo výške 50,- Eur bez DPH za hodinu, t.j. 60,- 
Eur s DPH. Zmluvné strany sa pre poskytovanie právnych služieb v konkrétnej veci môžu 
dohodnúť na inej forme odmeny za právne služby ako je uvedená v odseku 2 tohto článku 
(napríklad ako paušálna odmena alebo podielová odmena). 

 

2. Advokát má popri nároku na zmluvnú odmenu aj nárok na náhradu hotových 
výdavkov a nárok na náhradu za stratu času tak, ako to ustanovuje vyhláška č. 655/2004 
Z.z. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložených v 
súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä výdavky na súdne a iné poplatky, 
cestovné, ubytovacie a telekomunikačné výdavky, poštovné, výdavky na znalecké posudky, 
preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov a náklady na zaslanie písomností 
klientovi (ďalej len „hotové výdavky“). 

 

            3. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že všetky súdne poplatky, správne poplatky, 
notárske poplatky, poplatky na znalecké alebo iné dokazovanie súvisiace s prípadným 
vedením súdneho sporu, prípadne  iné poplatky vyplývajúce z poskytovania právnych služieb 
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podľa tejto zmluvy uhradí klient advokátovi bezodkladne po doručení výzvy advokáta na ich 
úhradu. 

 

 5. Advokát vyúčtuje klientovi zmluvnú odmenu a prípadné vzniknuté  hotové výdavky 
vždy na základe mesačnej faktúry vystavenej do 10. dňa nasledujúceho mesiaca s lehotou 
splatnosti 10 dní od doručenia faktúry. 

 

 

 V. 

Povinnosti advokáta 

           

1. Advokát je povinný poskytovať právne služby v súlade so všeobecné záväznými 
právnymi predpismi a pri ich poskytovaní je povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy 
klienta. Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb postupovať účelne a 
hospodárne a dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta 
všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné.  

 

   2. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy. Pozbaviť advokáta 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže písomnou formou klient a po zániku klienta iba 
jeho právny nástupca. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient 
alebo jeho právny nástupca síce pozbavia tejto povinnosti, ale advokát usúdi, že pozbavenie 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta. Advokát nemá povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych 
služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov. 
Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným 
orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym 
nástupcom, ani v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. 

             

 

VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

  1. Písomnosť doručovaná advokátom klientovi sa doručuje klientovi na ktoromkoľvek 
mieste, kde bude klient zastihnutý. Písomnosť doručovaná klientovi poštou sa považuje za 
doručené najneskôr dňom, keď bola uložená na pošte, aj keď sa klient o jej uložení 
nedozvedel. Písomnosť doručovaná klientovi poštou sa považuje za doručenú tiež dňom, 
kedy bola advokátovi vrátená ako nedoručená pre zmenu adresy klienta, ktorú klient 
advokátovi neoznámil, prípadne pre jej nevyzdvihnutie klientom v úložnej dobe alebo 
z dôvodu nezastihnuteľnosti klienta. 

 

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade priznania trov právneho zastúpenia súdom 
alebo iným orgánom v prospech klienta, tieto sú v plnom rozsahu majetkom advokáta. 

 

  

VII. 

Trvanie a zánik zmluvy  
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  1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva o poskytovaní právnych služieb sa 
uzatvára na dobu neurčitú. 

 

  2. Táto zmluva o poskytovaní právnych služieb zaniká na základe vzájomnej 
písomnej dohody alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania 
dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvý deň v mesiaci nasledujúci po 
doručení tejto výpovede.  

  3.  Advokát je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov uvedených v ustanovení 
§ 22 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov. 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto zmluva o poskytovaní právnych služieb  
bola uzavretá na základe ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenej vôle, vôbec 
nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že táto zmluva je v súlade s dobrými 
mravmi, na znak čoho zmluvné strany túto zmluvu podpisujú. Táto zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Klienta v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov. 

2. Právne vzťahy bližšie neupravené v tejto zmluve o poskytovaní právnych služieb  
sa riadia podľa príslušných ustanovení právnych noriem platných na území Slovenskej 
republiky. 

 3. Túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb je možné meniť alebo dopĺňať výlučne 
na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 4. Táto zmluva o poskytovaní právnych služieb nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť jej zverejnením a je vyhotovená v dvoch 
rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 

 

V  Piešťanoch, dňa  30.12.2014 

 

Advokát:      Klient: 

 

 

......................................................                      ...................................................... 

       JUDr. Jozef Bolješik, PhD.                          Obec Ostrov 

               advokát                v zast. Jozef Tkácz, starosta 

 

 


