Zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, v súvislosti so zákonom č. 586/2003
Z.z. v platnom znení a vyhláškou č. 655/2004 Z.z. v platnom znení

Klient:

Mesto Svit
Ul. Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Zastúpené primátorom mesta PaedDr. Rudolfom Abrahámom
IČO: 00 326 607

(ďalej ako klient)
a
Advokátska kancelária
Hudzík – Novýsedlák Partners, v.o.s.
So sídlom: Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
Zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, spoločníkom
IČO: 47 232 510
(ďalej len advokát)
po predchádzajúcom prerokovaní a vzájomnom súhlase
uzavierajú nižšie uvedeného dňa túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb:
I.
Predmet zmluvy
1. Advokát sa touto zmluvou zaväzuje k úplnému vybaveniu vecí pre klienta, vybavením
ktorých ho klient poverí na základe predchádzajúcej dohody medzi klientom
a advokátom, pričom za poverenie pre účely tejto zmluvy sa považuje prevzatie
zastupovania na základe osobitnej plnej moci udelenej klientom a prijatej advokátom,
pre každý konkrétny prípad.
2. Klient udelením plnej moci splnomocňuje advokáta k svojmu zastupovaniu vo veciach
podľa ods. 1 tohto článku a poveruje advokáta, aby za neho v týchto veciach konal
jeho menom a na jeho účet.
3. Advokát sa touto zmluvou zaväzuje, že pre klienta zabezpečí komplexný právny
servis tak, aby bolo zabezpečené plynulé vybavenie veci klienta.
4. Advokát sa touto zmluvou zaväzuje pravidelne písomne informovať klienta o stave
prebiehajúcich konaní a konkretizovať vykonané úkony v jednotlivých prípadoch,
minimálne raz mesačne, ku koncu kalendárneho mesiaca, v súlade s čl. V odsek 5
písm. a) tejto zmluvy.
II.
Povinnosti advokáta
1. Advokát bude postupovať pri plnení súboru vecí s odbornou starostlivosťou, konať
čestne a svedomito, riadiť sa pokynmi klienta, dôsledne využívať všetky zákonné
prostriedky a v ich rámci uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje
pre klienta za prospešné. Advokát nie je viazaný pokynmi klienta, pokiaľ ide o právny
názor na vec alebo pokiaľ pokyny klienta odporujú právnym predpisom alebo dobrým
mravom.

2. Advokát sa zaväzuje oznámiť klientovi okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu
zmluvy alebo ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov klienta. Ak zistí, že pokyny
klienta nie sú vhodné alebo neúčelné pre plnenie predmetu zmluvy, je povinný na to
klienta upozorniť.
3. Advokát pri plnení súboru vecí je oprávnený dať sa zastupovať iným advokátom.
Po ukončení zmluvy advokát bez zbytočného odkladu odovzdá a klient prevezme
všetky podklady, ktoré mu klient odovzdal alebo ktoré pre klienta získal od tretích
osôb. U nedokončených vecí, ktoré boli predmetom zmluvy, advokát odovzdá
klientovi aj návrh ďalšieho postupu pre ďalšie obdobie.
III.
Povinnosti klienta
1. Klient je povinný úplný súbor vecí (po odstránení zistených nedostatkov) prevziať
a zaplatiť advokátovi odmenu vo výške a v lehote splatnosti dohodnutých v tejto
zmluve.
2. Klient poskytne advokátovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie predmetu
zmluvy, najmä včas odovzdať všetky podklady, dokumenty a listiny, ako aj úplné
a neskreslené informácie a vysvetlenia nevyhnutné pre plnenie súboru vecí.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť rokovania, kedykoľvek to druhá zmluvná strana
bude považovať za nevyhnutné. Akékoľvek svoje samostatné konanie sa klient
zaväzuje vopred konzultovať s advokátom a o výsledku takéhoto konania ho
informovať.
4. Klient je povinný vyhotoviť advokátovi včas písomné plné moci, ktoré sú nevyhnutné
pre splnenie záväzku podľa tejto zmluvy.
IV.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzaviera na dobu jedného roka s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluvné
strany sa dohodli, že táto zmluva sa automaticky predlžuje o rovnaké obdobie, ak
klient zmluvu nevypovedá písomne tridsať dní pred jej uplynutím.
2. Klient je oprávnený zmluvu kedykoľvek, a to bez udania dôvodov, písomne
vypovedať. Výpoveď je účinná okamihom, keď sa o nej advokát dozvedel.
3. Advokát je oprávnený zmluvu písomne vypovedať. Výpoveď je účinná uplynutím
mesačnej výpovednej lehoty, ktoré končí posledným dňom kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po doručení výpovede klientovi.
4. Advokát je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak dôjde k narušeniu nevyhnutnej dôvery
medzi ním a klientom, alebo ak klient hrubým spôsobom porušil svoje povinnosti zo
zmluvy, najmä ak neposkytol advokátovi potrebnú súčinnosť. Odstúpenie od zmluvy
je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení klientovi.
5. Ak sa nedohodne advokát s klientom inak alebo ak klient neurobí iné opatrenie, je
advokát povinný po dobu 15 dní odo dňa, keď podľa predchádzajúcich odsekov
odstúpil od zmluvy, urobiť všetky neodkladné úkony a robiť primerané opatrenia tak,
aby klient neutrpel na svojich právach alebo oprávnených záujmoch ujmu. To neplatí,
ak klient advokátovi oznámi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.
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V.
Odmena advokáta
Advokátovi prináleží za vybavenie súboru vecí pre klienta odmena. Nárok na odmenu
vznikne advokátovi za riadne vybavenie a prevzatie súboru vecí, ku ktorým sa touto
zmluvou zaviazal.
Za činnosti podľa čl. I tejto zmluvy patrí advokátovi odmena v zmysle vyhlášky č.
655/2004 Z.z. v platnom znení, ktorá predstavuje 500,- EUR mesačne. V tejto sume
je zahrnutá aj náhrada za stratu času, cestovné a telekomunikačné výdavky.
Advokátovi patria trovy právneho zastúpenia, ktoré sú mu priznané súdom
v príslušnom súdnom konaní.
Okrem odmeny podľa odseku 2 tohto článku patrí advokátovi náhrada preukázaných
výdavkov, účelne vynaložených pri plnení predmetu zmluvy alebo v súvislosti s ním,
t.j. najmä výdavkov za kolky, súdne a správne poplatky, odmeny notárov, súdnych
znalcov.
Ak bola zmluva vypovedaná alebo ak odstúpil advokát od zmluvy, patrí advokátovi
zodpovedajúca časť dojednanej odmeny za plnenie predmetu zmluvy a úhrada
nákladov za doteraz vykonané činnosti.
Platobné podmienky:
a) odmena advokáta podľa čl. V. ods. 2 je splatná mesačne vždy po ukončení
kalendárneho mesiaca. Klient sa zaväzuje uhradiť odmenu advokátovi
bankovým prevodom v rámci lehoty splatnosti (14 dní), na základe doručeného
daňového/účtovného dokladu – faktúry advokáta, ktorej prílohu bude tvoriť
rozpis vykonaných úkonov a informácia podľa čl. I. ods. 4 tejto zmluvy.
Faktúra musí byť doručená najneskôr 7 dní pred uplynutím jej splatnosti.
b) náhrada advokátovi v zmysle čl. V. ods. 3 bude vyplatená bezodkladne po
preukázaní predmetných výdavkov v hotovosti v pokladni klienta.
c) odmena advokáta podľa čl. V. ods. 4 je splatná 14 dní po vystavení
daňového/účtovného dokladu – faktúry advokáta bankovým prevodom.
Faktúra musí byť doručená najneskôr 7 dní pred uplynutím jej splatnosti.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s vybavovaním súboru vecí. Povinnosti mlčanlivosti môže
advokáta zbaviť len klient. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje v rovnakom rozsahu
i na pracovníkom advokáta a trvá i po ukončení účinnosti tejto zmluvy.
2. Advokát sa bude zaoberať
všetkými záležitosťami, ktoré mu klient zverí
k spracovaniu (ďalej len prípad). Týmito nie je dotknuté právo advokáta z dôvodov
stanovených zákonom alebo touto zmluvou jednotlivý prípad odmietnuť.
3. Jednotlivé prípady zadáva klient advokátovi písomne (aj faxom, e-mailom). Advokát
môže prijať i prípad zadaný ústne, klient je však povinný na vyžiadanie advokáta
zadanie prípadu písomne potvrdiť. To isté platí o rušení už zadaných prípadov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom rovnopise.
5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené alebo zo zmluvy nevyplývajúce sa riadia
príslušnými právnymi predpismi, najmä obchodným zákonníkom a zákonom
o advokácii.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou a na dôkaz

svojho súhlasu pripájajú svoje podpisy.
Vo Svite 20.04.2011

signed
.........................................
klient

signed
......................................
advokát

