Zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z.z. a vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v platnom
znení.

Uzatvorená medzi účastníkmi :
Advokátom: JUDr. Petrom Ďuricom ( ďalej len Advokátom)
Zapísaný v zozname advokátov pod reg. 6807,
Sídlo: SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.kontakt: +421 905 867 569
D IČ :1044032231
Bankové spojenie: SLSP, pobočka Veľký Krtíš, IBAN SK8209000000005065989203.
t

mail: advokatdurica@gmail.com

a
Klientom : Obec Zelovce
v zastúpení starostom : Štefan Rímajom
Sídlo: Zdravotnícka 255, 991 06
IČO: 00319716
D IČ :2021243345
Email: obec@zelovce.sk

Článok I
Predmet zmluvy

1.
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb zo strany advokáta v sporových a
nesporových veciach poskytovanie konzultačných a poradenských činností klientovi advokátom v
oblasti záväzkových, pracovných vzťahov a iných právnych vzťahov. Poskytovanie právnych služieb
v oblasti verejnej správy.
2. Právnym službami sa pre účel tejto zmluvy rozumie poskytovanie komplexných právnych služieb,
ktoré zahŕňajú najmä zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými
právnymi subjektmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie
právnych rozborov a analýz a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci podľa požiadavky
klienta.
»

2.
Predmetom tejto zmluvy nie je poradenstvo vo veciach finančného práva a práva verejného
obstarávania.
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Článok 2
1.
Klient poveruje advokáta v rámci predmetu tejto zmluvy v právnych veciach, ktorých okruh
nie je určený a advokát toto poverenie prijíma.
2.
Klient vystaví advokátovi zvláštne plnomocenstvo, pokiaľ to bude pre klienta účelne
poskytovanie právnych služieb advokátom potrebné.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že advokát poskytuje klientovi právne služby na základe žiadosti
klienta urobenej ústne, písomne alebo prostredníctvom telefónu, emailu alebo faxu. Klientom urobená
žiadosť o poskytnutie právnej služby sa považuje za záväznú objednávku právnej služby.

Článok 3
1.

Právne služby uvedené v čl. 1 tejto zmluvy budú poskytované priamo advokátom.

2.
V súlade s ust. § 16 zákona o advokácii je advokát oprávnený poveriť svojou substitúciou
iného advokáta alebo advokátskeho koncipienta, ak plnomocenstvo vystavené advokátovi podľa čl. 2
bodu 2 tejto zmluvy neustanovuje inak.
3.

Právne služby sa budú zo strany advokáta poskytovať od 02.01.2019

Článok 4
1.
Klient sa zväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia k
riadnemu poskytovanie právnych služieb.
2.
Advokát je v tejto súvislosti povinný poskytovať klientovi včasné, pravdivé a úplné
informácie o vybavovaných veciach vyjmúc zákonnej povinnosti mlčanlivosti.
3.
Advokát nie je oprávnený preverovať pravdivosť informácií poskytnutých klientom na
vybavenie záležitostí, keď sa preukáže že klient poskytol informácie nepravdivé, resp. neúplné.

Článok 5
1.
Advokát môže vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou
osobou len s ich súhlasom.
2.
Advokátska kancelária i zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou. Písomnosti osobnej povahy,
podobizne , obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa osoby alebo jej prejavov sa smú použiť len v
súlade so zákonom.
3.
Advokát je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018
Z.z. v prípade, že mu budú takéto údaje poskytnuté.
4.
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedela v súvislosti s poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy, ak osobitný predpis na
úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
neustanovuje inak. 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.
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Článok 6
1. Zmluvné strany sa dohodli podľa § 5 písm. b) vyhlášky MSSR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a
náhradách advokátov v platnom znení ( ďalej len „ Advokátska tarifa) za poskytovanie právnych
služieb na zmluvnej odmene, a to základnej paušálnej odmene vo výške 80- Eur mesačne.
2. V paušálnej odmene je zahrnutá náhrada cestovných a telekomunikačných výdavkov vynaložených
advokátskou kanceláriou v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, ako aj nákladov patriacich
advokátskej kancelárii za stratený čas.
Základná paušálna mesačná odmena predstavuje hranicu 9 hodín účelne vynaložených pre klienta.
V prípade, že táto suma presiahne uvedený maximum počet hodín, bude klient upozornený na
možnosť advokáta účtovať hodinovú odmenu v sume 35-Eur.
3. Dohodnutá paušálna mesačná odmena je splatná na základe vystavenia faktúry do 14 dní od
doručenia faktúry číslo účtu v tvare IBAN SK8209000000005065989203, BIC: IBASKBX vedeného
v SLSP, a.s. pobočka Veľký Krtíš.
4. V prípade súdneho sporu medzi klientom a treťou osobou je klient povinní uhradiť hotové výdavky
v podobe súdneho poplatku. Tieto neuhrádza advokátska kancelária. Rovnako klient hradí cestovné
výdavky v spojitosti so zastupovaním advokáta mimo obvodu okresu Veľký Krtíš.
5. Vynaložené trovy konania od protistrany v prípade úspechu sa po pripisovaní na účet advokáta
alebo na účet klienta stávajú súčasťou odmeny advokáta s výnimkou trov konania spočívajúcich v
zaplatenom súdnom poplatku advokáta a cestovných výdavkov v spojitosti so zastupovaním klienta
mimo regiónu Veľký Krtíš.

Článok 7
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na dobú neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka. Túto povinnosť
zabezpečí klient bezodkladne.
2. Každá zmluvná strana má možnosť túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu s mesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom predchádzajúceho mesiaca v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej
zmluvnej strane.
3. Počas plynutia výpovednej lehoty je advokát povinný poskytnúť právne služby v zmysle tejto
zmluvy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečiť úplnú informáciu klienta o hroziace škode a možných
riešeniach.

Článok 8
1.
Táto zmluva je vyhotovená z dvoch exemplároch z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie.
2.
Klient vyhlasuje, že pri rokovaní o zmluvnej odmene bol advokátom upozornený v zmysle
ustanovenia § 18 Vyhlášky o tom, že pri určovaní trov konania , ktorých náhrada sa priznáva proti inej
«
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fyzickej alebo právnickej osobe sa odmena advokáta určí podľa ustanovení § 9 až 14 Advokátskej
tarify.
3.
Advokát spracúva osobné údaje klienta v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté a zmluvou neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Zákona o advokácii . Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a ustanoveniami zákona č.
513/1991 Z.b. Obchodný zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej len Obchodný zákonník“)
, a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi zmluvný typ mandátnej zmluvy.
4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú ju
slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Vo Veľkom Krtíši, dňa 27.12.2019

Advokát

Klient : Obec Želovce

JUDr. P e^/D urií

JUDrJn p et uurtca
zapísaný y tesnáme advokátov SAK t. 6807
Advokátska U m Á h i , SNP 25,999 01 Vtľký Krt*
tČO:
DIČ: 1044032231
Otfteee: H t Y W M7 549, *421 907 MO 131
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