ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a vyhlášky MS SR
č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Klient:
Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
E-mail:

Obec Lučatín
Ing. Pavel Kováč, starosta obce
Lučatín 40, 976 61 Lučatín
00 313 572
..............................
Prima banka Slovensko, a. s. IBAN: SK36 5600 0000 0012 2093 0001
starosta@lucatin.eu, obeclucatin@lucatin.eu

Advokát:
Obchodné meno:
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
Sídlo:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
36 867 519
IČ DPH:
SK 2023003455
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17930/S
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s., č. účtu: SK07 7500 0000 0040 1079 7242
Spoločnosť konajúca:
JUDr. Mariánom Patajom, advokátom, konateľom spoločnosti
(ďalej len „Advokát“)
I.

Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb zo strany Advokáta Klientovi vo všetkých
veciach individuálne špecifikovaných Klientom prostredníctvom osoby oprávnenej konať v mene
Klienta.

2.

Poskytnutie právnych služieb zo strany Advokáta bude pri výkone samosprávnej pôsobnosti a pri výkone
prenesenej pôsobnosti štátnej správy, v závislosti od potrieb Klienta spočívať predovšetkým, avšak nie
len v:
a)

3.

poskytovaní ústnych konzultácií, vo vypracovaní vnútorných predpisov pre Klienta,
kvalifikovaných písomných analýz a podaní, v poradenskej a konzultačnej činnosti pri vydávaní
rozhodnutí a iných písomností (v daňovom, správnom, priestupkovom konaní),
v pracovnoprávnych vzťahoch, v zastupovaní Klienta pred orgánmi verejnej moci, inými
právnymi subjektmi a v jednotlivých prípadných správnych konaniach, v ktorých Klient
vystupuje ako účastník konania.

Poskytnutie právnej pomoci zo strany advokáta v ostatných právnych veciach spočívajúcich v:
a) poskytovaní právnych rád, spisovaní podaní na súd, zmlúv a iných listín, zastupovaní klienta
v konaní pred súdmi, notármi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi v prípade, ak
Klient vystupuje v takýchto konaniach ako ich účastník a o zastupovanie výslovne požiada.
II.

Zmluvné podmienky

1.

Právne služby budú Klientovi poskytované konateľmi, zamestnancami spoločnosti Advokátska
kancelária Patajová Pataj s.r.o., IČO: 36 867 519, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, ktorí
sú odborne spôsobilí k tejto činnosti.

2.

Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb postupovať s odbornou starostlivosťou, riadne
a včas, je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Klienta, konať pritom svedomito a čestne, dôsledne

využívať všetky zákonné prostriedky, uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu Klienta pokladá
za prospešné záujmom Klienta. Pritom je Advokát povinný informovať Klienta riadne, pravdivo, úplne
a včas o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
Advokát je povinný umožniť Klientovi kedykoľvek nahliadnuť do jeho spisu vedeného Advokátom.
3.

Poskytnutie právnych služieb zo strany Advokáta musí byť účelné a hospodárne.

4.

Advokát je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti
s poskytovaním právnych služieb Klientovi podľa tejto zmluvy, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti
tejto zmluvy.

5.

Klient sa zaväzuje udeliť Advokátovi osobitné písomné plnomocenstvo, ak na vykonanie niektorých
právnych úkonov podľa tejto zmluvy bude potrebné. Klient je povinný poskytnúť Advokátovi, jeho
zamestnancom alebo ním označenej osobe, potrebnú súčinnosť.

6.

Advokát je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať Klientovi všetko, čo pre Klienta získa v súvislosti
s poskytovaním právnych služieb. Klient výslovne súhlasí s tým, aby Advokát prijímal peňažné plnenia
určené Klientovi a tieto prípadne použil aj na úhradu svojich splatných a neuhradených pohľadávok
evidovaných voči Klientovi.
III.

Odmena

1.

Poskytnutie právnych služieb podľa tejto zmluvy je odplatné.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odmene Advokáta, zamestnanca alebo zmluvného partnera
Advokáta , ktorí sú odborne spôsobilí na vykonávanie činnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy:
a.

za činnosť obsiahnutú v rozsahu poskytovania právnej pomoci podľa článku I. bod 2. tejto
mesačne Zmluvy paušálna mesačná odmena za poskytnuté právne služby súvisiace
s poskytovaním právnych služieb v oblasti v súlade s ustanovením § 5 vyhlášky MS SR č.
655/2004 Z. z. vo výške 95,- €, nakoľko je Advokát platcom DPH k odmene bude
pripočítaná 20 % sadzba DPH.

b.

za právne služby spočívajúce v zastupovaní Klienta v súdnych a prípadných správnych
konaniach, ktorých je Klient účastníkom bude odmena Advokáta za poskytnuté právne
služby určená tarifnou odmenou vypočítanou v zmysle ustanovenia § 9 a nasl. Vyhlášky MS
SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „Vyhláška č. 655/2004 Z. z.“).

3.

Advokát má popri odmene uvedenej v bode 2 tohto článku vyššie nárok na náhradu jeho hotových
výdavkov a všetkých ostatných plnení určených Vyhláškou č. 655/2004 Z. z.

4.

V prípade úspechu v súdnom spore, v ktorom bude na základe osobitného splnomocnenia Advokát
zastupovať Klienta, prináleží nárok na náhradu trov právneho zastúpenia (tzv. prísudok) Advokátovi.

5.

Úhradu odmeny Advokáta je Klient povinný vykonať vždy v eurách. Klient úhradu odmeny vykoná na
základe faktúry vystavenej Advokátom, ktorej splatnosť bude maximálne 15 dní od jej vystavenia.

6.

V prípade, ak rozsah poskytnutých právnych služieb spočívajúci v množstve preukázateľne
odpracovaných hodín v danom kalendárnom mesiaci pre Klienta značným spôsobom presiahne odmenu
dohodnutú v bode 2 písmeno a.) tohto článku zmluvy, je Advokát oprávnený požiadať Klienta
o rokovanie o úprave obsahu zmluvy v časti pojednávajúcej o odmene Advokáta za jeho služby za
príslušný kalendárny mesiac. Odmena za príslušný kalendárny mesiac bez ohľadu na počet Advokátom
reálne odpracovaných hodín nemôže presiahnuť sumu vo výške ..............,- €.

IV.
1.

Platnosť zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva sa stáva platnou v deň jej podpisu obom stranami
zmluvy a účinnou dňom nasledujúcim po jej povinnom zverejnení, najskôr však dňa 01.01.2020.

2. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote pre každú zo zmluvných strán. Klient
môže túto zmluvu vypovedať formou písomnej výpovede doručenej Advokátovi s trojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvý kalendárny deň nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede.
3.

Zmluva zaniká ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. V prípade, ak Klient vypovie zmluvu v čase pred
právoplatným skončením správnych alebo súdnych konaní, v ktorých Advokát zastupuje Klienta, má
Advokát nárok na odmenu za vykonané úkony právnej služby v predmetných konaniach vyčíslenú
v zmysle ustanovenia § 10 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a to bez ohľadu na
konečný výsledok takýchto konaní.

4.

Advokát je oprávnený vypovedať túto zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila
nevyhnutná dôvera medzi ním a Klientom alebo ak jeho výdavky alebo časová náročnosť spojená
s poskytovaním právnych služieb budú podľa jeho uváženia neúmerné k dohodnutej odmene alebo
presiahne možnosti Advokáta a personálneho obsadenia jeho kancelárie alebo ak Klient neposkytne
Advokátovi potrebnú súčinnosť. Advokát je rovnako tak oprávnený zmluvu vypovedať v prípade, ak sa
Klient dostane do omeškania s úhradou faktúry po dobu dlhšiu ako 30 dní.
V.

Záverečné ustanovenia

1.

Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
v platnom znení, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.

2.

Zmenu alebo doplnenie zmluvy je možné vykonať iba písomnými dodatkami, ktoré budú podpísané
obidvoma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom po podpise zmluvy Klient obdrží jeden rovnopis
a Advokát jeden rovnopis.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy vôle sú zrozumiteľné, určité a bez omylu, čo
potvrdzujú svojím podpisom.

V Banskej Bystrici, dňa .....................

V Lučatíne, dňa 12.1.2021

____________________________
JUDr. Marián Pataj, advokát
konateľ spoločnosti
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.

_________________________
Ing. Pavel Kováč
starosta Obec Lučatín

