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Zmluva   
o  poskytovaní  právnych  služieb   

 
 
uzavretá podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 
586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 586/2003 Z.z.“) 

 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Obec  Ostrov   
sídlo: Obecný úrad, Ostrov 315, 922 01 Ostrov  
zastúpená: Jozef Tkácz, starosta obce 
IČO:   312827 
DIČ:  2020530941 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. pobočka Piešťany 
                                  čislo učtu: 52225003001/5600 
IBAN:         SK15 5600 000 052 2250 3001 
 
(ďalej len „Klient“) 
 
a  
 
Mgr. Zuzana Jedličková, advokátka 
so sídlom: Royova 9, 921 01 Piešťany 
zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 5629 
DIČ:  1040556781 
nie je platiteľ DPH 
bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Piešťany, číslo účtu: 84964033/7500 
IBAN: SK41 7500 0000 0000 8496 4033 
 
(ďalej len „Advokátka“) 
 
 
v tomto znení: 

 
 

Článok I.   
Účel a predmet zmluvy 

 
1. Účelom tejto zmluvy je upraviť podmienky, za ktorých Advokátka  bude poskytovať Klientovi 

právne služby a súvisiace vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.  
2. Advokátka bude podľa požiadaviek Klienta a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky 

poskytovať Klientovi právne služby a to najmä: 

- poskytovať právne rady a konzultácie, 

- spracovať písomné stanoviská a právne rozbory,  

- spisovať listiny, 

- vypracovať zmluvy,  

- kontrolovať a pripomienkovať zmluvy,  

- zúčastňovať sa na rokovaniach Klienta a/alebo rokovať v jeho mene s protistranou, alebo 
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inými osobami právnickými i fyzickými 

- zastupovať klienta v konaní pred súdmi ako aj inými orgánmi vo veciach, v ktorých ju klient na 
zastupovanie splnomocní, a v týchto veciach najmä prijímať doručované písomnosti, podávať 
návrhy a žiadosti, vznášať námietky, spisovať právne úkony, uzatvárať zmier, uznávať 
uplatnené nároky, vzdávať sa nárokov, vymáhať nároky, plnenie nárokov prijímať a ich 
plnenie potvrdzovať, podávať opravné prostriedky a vzdávať sa ich. 

Konkrétny predmet a rozsah právnych služieb bude určený dohodou (písomnou alebo ústnou) 
medzi Klientom a Advokátkou. 

 
 

Článok II. 
Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Advokátka je povinná postupovať pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy 

s odbornou starostlivosťou, účelne a hospodárne, pri využití všetkých právnych prostriedkov 
a riadiť sa pokynmi Klienta. Advokátka nie je viazaná pokynmi Klienta, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so stavovskými predpismi Slovenskej 
advokátskej komory; na tento rozpor Klienta upozorní.  

2. Advokátka je povinná konať v súlade so záujmami Klienta, s ktorými je Klient povinný Advokátku 
oboznámiť.  

3. Klient je povinný poskytnúť Advokátke všetku potrebnú súčinnosť. Klient sa predovšetkým 
zaväzuje poskytnúť Advokátke všetky dostupné informácie a dokumenty vzťahujúce sa 
na predmet poskytovaných právnych služieb, vrátane všetkých nových skutočností a udalostí 
vzťahujúcich sa na predmet poskytovaných právnych služieb a informovať Advokátku o každej 
situácii, kedy Klientovi hrozí akákoľvek ujma alebo škoda a táto situácia súvisí so službami, ktoré 
Advokát poskytol alebo poskytuje Klientovi. V prípade, ak Advokátka požiada Klienta o 
stanovisko alebo pokyn a Klient neodpovie v primeranej lehote, Advokátka uskutoční len 
naliehavé opatrenia, aby Klient neutrpel škodu na svojich právach a oprávnených záujmoch. 

4. Klient je povinný vystaviť Advokátke včas písomné splnomocnenie na zastupovanie v konaní 
pred súdom alebo iným orgánom samostatne pred podaním návrhu na začatie konania. Pokiaľ 
Klient splnomocní Advokátku na zastupovanie v konaní, ktoré už začalo, vystaví písomné 
splnomocnenie najneskôr pri odovzdaní tejto právnej veci Advokátke a zároveň je povinný 
odovzdať všetky veci a informácie potrebné k činnosti Advokátky. 

5. Kontakt zmluvných strán pri plnení tejto zmluvy a pri poskytovaní právnych služieb bude 
prostredníctvom elektronickej pošty, telefonický a v prípade potreby osobný.  

 
 

Článok III. 
Povinnosť mlčanlivosti  

 
1. Advokátka je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela 

pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy, okrem výnimiek uvedených v § 23 zákona č. 
586/2003 Z.z. a osobitných právnych predpisov. Advokátka tiež nemá povinnosť mlčanlivosti v 
prípade, ak je podľa zmluvných podmienok poisťovne, u ktorej uplatňuje nárok na poistné 
plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú z výkonu advokácie, povinná poisťovni 
oznámiť okolnosti škodnej udalosti či poskytovať inú súčinnosť.  

2. Klient súhlasí s tým, aby Advokátka poskytla tretej osobe alebo zverejnila informáciu o tom, že 
v konkrétnej veci (s uvedením druhu a prípadne hodnoty veci) poskytuje alebo poskytovala 
právne služby Klientovi, a to pre marketingové účely predovšetkým v špecializovaných 
publikáciách zaoberajúcich sa trhom právnych služieb, vo svojich dokumentoch a na 
internetových stránkach. Advokátka  je oprávnená poskytnúť alebo zverejniť vyššie uvedené 
informácie aj pre účely svojej účasti vo výberových konaniach.  
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Pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že Advokátka nie je oprávnená poskytnúť alebo 
zverejniť detailné informácie ohľadne obsahu právnych služieb poskytnutých Klientovi. 
Oprávnenie Advokáta poskytovať alebo zverejňovať informácie v rozsahu tohto článku trvá aj po 
skončení tejto zmluvy.  

 
 

Článok IV. 
Odmena a náhrady za poskytovanie právnych služieb 

 
1. Klient sa zaväzuje platiť Advokátke odmenu a náhrady podľa podmienok dohodnutých v tomto 

článku.  
2. Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky MS SR č. 

655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení  
neskorších predpisov za poskytovanie právnych služieb vo výške 70,00 EUR (slovom: 
sedemdesiat eur) za hodinu. Pre účely výpočtu výšky časovej odmeny sa čas vynaložený na 
poskytnutie právnej služby delí na začaté štvrťhodiny. 

3. 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). 

4. Advokátka má popri nároku na odmenu aj nárok na  
a) náhradu výdavkov ňou účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním 

právnych služieb podľa tejto zmluvy a to najmä výdavkov na poštovné, kolky, súdne, správne 
a iné poplatky, cestovné výdavky a výdavky za znalecké posudky, prekladateľské a tlmočnícke 
práce, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. 

b) náhradu za stratu času pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom 
advokátky, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť za každú aj začatú polhodinu vo 
výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu, ktorým je priemerná mesačná mzda 
zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho 
kalendárneho roka.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Klientovi bude priznaná náhrada trov právneho zastúpenia 
v konaní, v ktorom Advokátka zastupovala Klienta, priznaná náhrada trov právneho zastúpenia 
patrí Advokátke. 

6. Klient sa zaväzuje uhrádzať odmenu za právne služby a náhrady na základe faktúry vystavenej 
Advokátkou. Faktúry budú vystavované vždy po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušný 
štvrťrok. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia. Prílohou faktúry bude časová 
špecifikácia poskytnutých služieb so stručným popisom vykonaných úkonov. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pokiaľ Klient do dňa splatnosti faktúry neoznámi Advokátke svoje námietky k časovej 
špecifikácii  a/alebo k účtovanej sume odmeny a náhrad, platí, že s obsahom súhlasí.  

7. V sume odmeny a náhrad podľa tohto článku nie je zahrnutá DPH. V čase uzavretia tejto zmluvy 
Advokátka nie je platiteľom DPH. V prípade, ak sa počas trvania zmluvného vzťahu Advokátka 
stane platiteľom DPH, bude k odmene a náhradám účtovaná DPH v sadzbe podľa platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky a Klient sa zaväzuje zaplatiť aj sumu DPH na odmenu a 
náhrady pripadajúcu.  
 

 
Článok V.  

Doba trvania zmluvy 
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  
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Článok VI. 
Skončenie zmluvy  

 
1. Klient môže túto zmluvu vypovedať kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu a to aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpoveď Klienta nadobúda účinnosť posledným dňom kalendárneho mesiaca, 
v ktorom bola výpoveď doručená Advokátke. Doručením výpovede môže Advokátka pokračovať 
v činnosti len podľa pokynov Klienta, je však povinná vykonať všetky opatrenia, ktoré sú 
nevyhnuté vykonať, aby sa zabránilo vzniku škody. 

2. Advokátka môže túto zmluvu písomne vypovedať a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď 
Advokátky nadobúda účinnosť poslednému dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Klientovi. Pokiaľ by prerušením poskytovania 
právnych služieb vznikla Klientovi škoda, je Advokátka povinná upozorniť Klienta, aké opatrenia 
treba vykonať na jej odvrátenie. 

3. Advokátka je od tejto zmluvy oprávnená odstúpiť z dôvodov uvedených v § 22 zákona č. 
586/2003 Z.z..  

4. Zmluvu je možné skončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán. 
5. Skončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na nároky Advokátky na zaplatenie odmeny a náhrad podľa 

tejto zmluvy, ktoré vznikli do dňa skončenia zmluvy. 
 
 

  Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. 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. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 586/2003 Z.z. a zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.   

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4. Zmluva je spísaná v dvoch rovnopisoch a každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise 
zmluvy.  

 
 
V Ostrove dňa  30.12.2014 V Piešťanoch dňa  30.12.2014  
 
 
Klient: Advokátka: 
 
 
 
 
 
Obec Ostrov Mgr. Zuzana Jedličková, advokátka 
zastúpená: Jozef Tkácz, starosta obce   


