
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI

1.

Klient: Názov:

Zmluvné strany.

Obec Rudňany

Sídlo: Zapálenica 234, 053 23 Rudňany

IČO: 00329533

IBAN: SK03 0200 0000 0000 2412 0592

Zastúpený: Miroslav Blišťan - starosta obce

email: starosta@rudnany.sk, sekretariat@rudnany.sk

tel.: +421 908 981 602, 053/4499102

Advokát: JUDr. Marek Kúkelčík

Sídlo: Starosaská č. 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo licencie: č. 5168

IČO: 42109132

IČDPH: SK1074565723

Tel.: +421 907 52 89 61

Email: marekkukelcik@gmail.com

IBAN: SK43 1100 0000 0026 1262 0525

II.

Predmet zmluvy. 

ČI. 1

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie komplexných právnych služieb a právneho 
poradenstva advokátom klientovi spočívajúcich v :

-  príprava a spracovanie návrhov zmlúv, podaní a listín,
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-  poskytnutie konzultácii] vyjadrení a stanovísk v oblasti občianskeho práva, majetkového 
práva, pozemkového práva, obchodného práva, zmluvného práva a správneho práva,

-  účasť a zastupovanie obce na jednaniach s fyzickými a právnickými osobami.

ČI. 2

Predmetom tejto zmluvy je tiež zastupovanie klienta v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej
moci.

Práva a povinnosti zmluvných strán.

Advokát je pri poskytovaní právnej pomoci povinný zachovávať Ústavu SR, ústavné zákony, 
zákony, všeobecne záväzné právne predpisy a riadiť sa príkazmi klienta, ktoré nie sú v rozpore 
s právnym poriadkom SR.

Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, dodržiavať zákonné 
prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za užitočné 
pre vybavenie veci.

Advokát môže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, ak klient nebude 
poskytovať potrebnú súčinnosť, neuhradí preddavok alebo odmenu za poskytovanie právnej pomoci 
v dohodnutom čase. Advokát je povinný počas 15-tich dní odo dňa keď písomne oznámil klientovi 
odstúpenie od zmluvy urobiť všetky neodkladné úkony a opatrenia v záujme vecí, ak mu klient 
výslovne neoznámi, že na vykonaní úkonov netrvá.

Advokát sa v rámci svojho poverenia udeleného na základe tejto zmluvy môže dať zastúpiť 
iným advokátom, ak nemôže poskytnúť ojedinele právnu pomoc bezodkladne sám. Úhrada za 
vykonané právne úkony patrí advokátovi, ktorý má s klientom uzavretú túto zmluvu.

Klient je povinný zabezpečiť včasné poskytnutie potrebnej súčinnosti, písomných a ústnych 
podkladov a informácii, potrebných pre poskytnutie právnej pomoci.

Klient je povinný za právnu pomoc poskytnutú advokátom riadne a včas zaplatiť dohodnutú 
odmenu.

Klient sa zaväzuje zaplatiť v konkrétnych prípadoch podľa bodu II. ČI. 2 odmenu podľa 
osobitného dodatku k tejto dohode inak sa zaväzuje uhradiť tarifnú odmenu podľa ustanovení 
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb v platnom znení.

Klient týmto dáva svojmu právnemu zástupcovi súhlas, aby na účely poskytnutia dohodnutej 
právnej pomoci, v rámci plnenia si súvisiacich daňových, účtovných, evidenčných, archívnych a iných 
právnym poriadkom SR uložených povinností spracúval osobné údaje, ktoré sú obsahom tejto zmluvy 
jej zmien a doplnkov. Tento súhlas nie je možné zo strany klienta odvolať.

IV.

Čas a miesto plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní právnej pomoci od uzavretia tejto zmluvy na dobu 
neurčitú.



Strany zmluvy sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote. Táto začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po písomnom oznámení výpovede, bez uvedenia dôvodu. Tento bod neplatí 
ak je čas plnenia kratší ako tri mesiace.

Miestom poskytovania právnej pomoci je Spišská Nová Ves, po výslovnej dohode strán 
zmluvy aj iné miesto.

V.

Odmena a náhrady za poskytovanú právnu pomoc.

ČI. 1
Paušálna odmena

Na určenie výšky odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za premeškaný čas sa 

vzťahuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 

advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení.

Strany zmluvy sa dohodli na poskytnutí paušálnej odmeny za poskytovanie právnych služieb 

uvedených v bode II. ČI. 1 tejto zmluvy. Paušálna odmena bude advokátovi klientom vyplácaná raz 

mesačne k 10. dňu každého mesiaca nasledujúceho po dni uzavretia tejto zmluvy až do jej 

právoplatného skončenia a to na účet advokáta IBAN: SK43 1100 0000 0026 1262 0525 vedenom 

v Tatra Banke, a.s. alebo priamo k jeho rukám, o čom advokát vydá klientovi potvrdenie.

Výška paušálnej odmeny bola dohodnutá na 200,- EUR/mesačne.

Súčasťou dohodnutej odmeny nie sú cestovné náhrady a náhrady za stratu času vypočítané v 

zmysle platných právnych predpisov SR o náhradách cestovných výdavkov a strate času.

ČI. 2

Odmena za konanie pred súdmi.

Na určenie výšky odmeny advokáta, náhrady hotových výdavkov a náhrady za premeškaný 

čas podľa bodu II. ČI. 2 tejto zmluvy, bude advokát účtovať klientovi tarifnú odmenu a príslušné 

náhrady podľa ustanovení §9 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o 

odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Výška cestovných náhrad bude 

vypočítaná podľa ustanovení platných právnych predpisov o náhradách cestovných výdavkov a 

strate času v platnom znení.

Toto vyúčtovanie je klient povinný zaplatiť advokátovi na základe faktúry vystavenej klientovi 

advokátom a to v dobe splatnosti v tejto faktúre uvedenej.

Sumy priznané proti odporcom v súdnych konaniach ako náhrada trov konania patria

advokátovi.



VI.

Záverečné ustanovenia.

Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán a to písomnou 
formou.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden 
exemplár.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú, sú si vedomí práv 
a povinností, ktoré z uzavretého vzťahu vyplývajú a zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, vážne a slobodne, 
nekonajú v krajnej núdzi ani pod nátlakom.

V Rudňanoch, dňa 08.06.2016 V Spišskej Novej Vsi, dňa 07.06.2016


