ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, medzi:
Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00332364
zastúpená: Ing. Miroslav Mikeľ, starosta obce
(ďalej ako "klient")
a
OROS & Partners s.r.o.
so sídlom advokátskej kancelárie: ul. Kmeťova č. 24, 040 01 Košice, SR
IČO: 51 728 842
Zastúpená: JUDr. Marián Oros, advokát a konateľ
Zapísaný v SAK pod reg. č.: 7126
(ďalej ako "advokát")
takto:
1.

PREDMET ZMLUVY

1.1.

Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.
z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o advokácií“), v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v článku 2 tejto zmluvy o poskytovaní právnych služieb (ďalej ako „zmluva“).
Klient sa zaväzuje platiť advokátovi odmenu podľa článku 3 tejto zmluvy a nahradiť mu
hotové výdavky podľa článku 4 tejto zmluvy.

1.2.
2.

ROZSAH A PODMIENKY POSKYTOVANIA PRÁVNEJ SLUŽBY

2.1.

Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi n a j m ä nasledovné úkony právnej služby:
a)
b)
c)
d)

vypracovávanie právnych analýz a stanovísk,
vypracovávanie návrhov zmlúv a iných právnych úkonov,
posudzovanie obsahu predložených návrhov zmlúv a iných právnych úkonov,
zastupovanie klienta v konaniach pred správnymi orgánmi a súdmi v Slovenskej
republike, ktoré zahŕňa najmä prevzatie a prípravu zastúpenia, písomné podania
protistrane, na súd alebo iné rozhodovacie orgány, účasť na konaní (pojednávaní) pred
súdom alebo inými orgánmi, rokovanie s protistranou, vypracovanie riadneho
opravného prostriedku,
e)
zabezpečenie účasti na rokovaniach klienta,
f)
poskytovanie právneho poradenstva
a iné právne služby podľa pokynov klienta, a to vo veci právneho zastupovania klienta
v konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.: 26Up/1442/2022.
Klient berie na vedomie upozornenie advokáta, že úspech v spore vedenom OS Banská
Bystrica pod sp. zn.: 26Up/1442/2022 je neistý.
3.

ODMENA

3.1.

Zmluvné strany sa dohodli na tarifnej odmene za poskytovanie právnych služieb v súlade s
ust. § 9 a nasl. vyhlášky č. 655/2004 Z. z., vo výške 303,74 EUR bez DPH za úkon právnej
služby, ku ktorému bude pripočítaný režijný paušál vo výške stanovenej osobitným
predpisom (pre rok 2022 vo výške 11,63 EUR bez DPH) . Advokát je platcom DPH.
1

3.2.

Advokát bude fakturovať k odmene podľa tejto zmluvy klientovi aj daň z pridanej hodnoty vo
výške stanovenej zákonom.
V prípadoch poskytovania právnej služby uvedenej v článku 2 bod 2.1. písm. d) tejto zmluvy
má advokát nárok aj na trovy právneho zastúpenia, ktoré boli klientovi právoplatne priznané
rozhodnutím súdu, resp. iného príslušného orgánu proti protistrane v príslušnom konaní, resp.
ktoré boli určené v prípadnej zmluve o urovnaní, uzavretej s protistranou. Plnenie podľa tohto
bodu zmluvy je však oprávnený požadovať v zastúpení klienta len od protistrany, pričom
klient sa zaväzuje poskytnúť mu za týmto účelom potrebnú súčinnosť. Nárok na odmenu
podľa bodu 3.1. tejto časti zmluvy nie je týmto ustanovením dotknutý.

3.3.

V osobitných prípadoch poskytovania právnej služby dohodnutých medzi advokátom
a klientom má advokát nárok aj na podielovú odmenu, prípadne iný druh odmeny podľa
osobitnej dohody medzi advokátom a klientom.

3.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu podľa bodu 3.1. tohto článku zmluvy vyúčtuje
advokát klientovi v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k vykonaniu
jednotlivých úkonov právnej služby, ak sa strany nedohodnú inak.

3.5.

Klient uhradí advokátovi vyúčtovanú odmenu na jeho účet uvedený vo faktúre advokáta
a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre advokáta.

4.

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV

4.1.

Výdavky na súdne a iné poplatky a výdavky na znalecké posudky, preklady, odpisy a kópie
súvisiace s poskytovaním právnych služieb klientovi uhradí priamo klient, resp. ich uhradí
advokát a klient ich nahradí advokátovi spolu s vyúčtovanou odmenou.

4.2.

Účelne vynaložené výdavky v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi na
cestovné a iné úhrady hradí advokát a klient mu poskytne ich náhradu v súlade s § 15 až §
17 vyhl. č. 655/2004 Z. z. Klient súhlasí s tým, aby advokát v prípade pracovnej cesty
mimo mesta Košice, súvisiacej s poskytovaním právnych služieb klientovi, použil osobné
motorové vozidlo.

4.3.

Preukázané hotové výdavky pri ceste mimo mesta Košice, prípadne aj stratu času, klient
nahradí advokátovi spolu s vyúčtovanou odmenou za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom
tieto vznikli.

5.

ĎALŠIE POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1.

Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pritom svedomito,
dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a
príkazu klienta pokladá za prospešné a potrebné pre ochranu záujmov klienta a zároveň ho
poučiť o možnostiach a dôsledkoch uplatňovanej právnej ochrany.

5.2.

Advokát je povinný dbať na to, aby jeho právna služba bola účelná a hospodárna. Advokát je
povinný odmietnuť poskytnutie právnej služby každému, koho záujmy sú v rozpore so
záujmami klienta. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi. Advokát je
povinný na požiadanie klienta podať mu informáciu o stave riešenia vecí, v ktorých mu
poskytuje právnu službu.

5.3.

Klient je povinný poskytnúť advokátovi pri zabezpečovaní právnej služby potrebnú súčinnosť
a to najmä:
a) včas a riadne ho informovať o skutkovom základe veci,
b) označiť dôkazné prostriedky,
c) obstarať a predložiť listiny, prípadne iné dôkazné prostriedky potrebné pre riadne
poskytnutie právnych služieb,
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d) zabezpečiť na pojednávaní prípadne inom jednaní účasť svojej informovanej osoby, ak sa
jej účasť javí ako účelná.
6.

PLNÁ MOC

6.1.

Advokát pri poskytovaní právnej služby koná v mene klienta ako jeho zástupca na základe
písomnej plnej moci udelenej mu klientom podľa tejto zmluvy.

7.

VZNIK, ZMENY A ZÁNIK ZMLUVY

7.1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Jej obsah môže byť zmenený iba dohodou
zmluvných strán formou písomného dodatku k nej.

7.2.

Túto zmluvu je advokát, ako aj klient, oprávnený vypovedať bez uvedenia dôvodov písomnou
výpoveďou. Právny vzťah založený touto zmluvou v takom prípade zaniká uplynutím
posledného dňa v mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

7.3.

Advokát je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak klient neuhradí odmenu za
poskytnuté právne služby v dobe splatnosti a/alebo neuhradí preddavok na poskytnutie
právnych služieb v súlade s ust. 3.1 tejto zmluvy napriek písomnej výzve advokáta.

7.4.

Vypovedanie zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť druhej strane doručené.

7.5.

Dohodou zmluva zaniká dňom, ktorý bol zmluvnými stranami dohodnutý.

8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1.

Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky majú
výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. Zmluvné
strany vyhlasujú, že súhlasia s textom tejto zmluvy, a že táto bola spísaná na základe ich
pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy pod túto zmluvu. Pokiaľ sa
niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť
vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem prípadov, ak by tieto
ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Práva a povinnosti každej zo zmluvných strán
založené touto zmluvou prechádzajú aj na jej právnych nástupcov.

8.2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom. Zmluva je
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden podpísaný
rovnopis.

V .............................., dňa .....................

V Košiciach, dňa 07.11.2022

.....................................
Obec Ďurďoš
Ing. Miroslav Mikeľ, starosta obce

...............................................................
OROS & Partners s.r.o.
JUDr. Marián Oros, advokát a konateľ
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