
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa vyhlášky MS SR 

č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

medzi: 

 

Názov:   Obec Tomášovce 

Sídlo:    Partizánska 132/7 

IČO:    985 56 

Zastúpená:  Ing. Ján Mičuda, starosta 

   

(ďalej len „Klient“) 

 

a 

 

Obchodné meno:  MAPLE & FISH s.r.o. 

Sídlo:     Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava 

IČO:    36718432 

IČ DPH:    SK 2022299884 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

   č. účtu (IBAN): SK 8911000000002629013473 

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Viliam Karas, PhD. konateľ  

  

(ďalej ako „Advokát”) 

 

(Klient a Advokát sú ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj 

ako „Zmluvná strana“) 

 

 

1 Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Advokáta a Klienta o poskytovaní právnych 

služieb spočívajúcich v právnom poradenstve v sporovej agende (podľa § 2 ods. 1 

písm. n) bod 1 a 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) pri aplikácii 

nástrojov právnej ochrany proti finančným opravám (korekciám) voči 

Pôdohospodárskej platobnej agentúre, so sídlom: Hraničná 12, 815 26 Bratislava, ako 

aj v zastupovaní Klienta v súvisiacich súdnych a obdobných konaniach pred súdmi 

Slovenskej republiky a inými orgánmi štátnej správy v súlade s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj v príprave na tieto konania 

a zároveň aj v súvisiacej právnej asistencii (ďalej len „Právna vec“).  



 

1.2 Klient je na účely plnenia zmluvy povinný poskytnúť Advokátovi, jeho zamestnancom 

alebo ním označenej osobe všetky potrebné informácie o Právnej veci a potrebnú 

súčinnosť. 

 

1.3 Právne poradenstvo bude poskytnuté advokátmi alebo zamestnancami a zmluvnými 

partnermi Advokáta, ktorí sú odborne spôsobilí k tejto činnosti. 

 

1.4 Poskytnutie právneho poradenstva podľa tejto zmluvy je odplatné.  

 

1.5 Klient sa zaväzuje udeliť Advokátovi alebo osobám uvedeným v bode 1.3 tejto 

zmluvy osobitné písomné plnomocenstvo, ak na vykonanie niektorých právnych 

úkonov podľa tejto zmluvy bude potrebné. 

 

1.6 Advokát je povinný pri poskytovaní právneho poradenstva a pomoci postupovať 

s odbornou starostlivosťou, služby poskytovať 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 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 spisu Advokáta. 

 

1.7 Poskytnutie právnej pomoci v Právnej veci musí byť účelné a hospodárne. 

 

1.8 Advokát je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať Klientovi všetko, čo pre 

Klienta získa v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. 

 

1.9 Advokát a spolupracujúce osoby sú povinní zachovať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právneho 

poradenstva podľa tejto zmluvy, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

Advokát nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytnúť tretím osobám 

žiadne informácie týkajúce sa právnej veci. 

 

1.10 Na požiadanie Klienta zabezpečí Advokát poskytovanie právnych služieb 

v dohodnutom rozsahu priamo v sídle Klienta. 

 

2 Odmena Advokáta 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej hodinovej odmene Advokáta za poskytnutie 

právneho poradenstva v Právnej veci vo výške EUR 130,- bez DPH pre advokáta 

a EUR 110,- bez DPH pre advokátskeho koncipienta.  

 



2.2 Klient úhradu zmluvnej odmeny podľa bodu 2.1 vykoná na základe faktúry vystavenej 

Advokátom, ktorej splatnosť bude 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

Klientovi. Advokát je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnutie právneho 

poradenstva vždy mesačne po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

2.3 Náhrada hotových výdavkov (cestovné, súdne a správne poplatky, notárske poplatky, 

ubytovanie a pod.) spojených s činnosťou vykonávanou v prospech Klienta bude 

účtovaná Klientovi zvlášť a bude Klientovi riadne preukázaná, ak o to Klient 

Advokáta požiada. V prípade výdavkov vyššieho rozsahu budú tieto pred ich 

vynaložením vopred konzultované a schvaľované Klientom.  

 

 

3 Platnosť zmluvy 

 

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

3.2 Zmluva je platná dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. V zmysle ustanovenia § 

47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 

5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov Zmluva nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

3.3 Zmluvu je možné ukončiť:  

 

3.3.1 písomnou dohodou Zmluvných strán;  

3.3.2 písomnou výpoveďou Klienta bez uvedenia dôvodu s tridsať (30) dňovou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť nasledujúci deň po doručení 

výpovede Advokátovi;  

3.3.3 písomným odstúpením Advokáta od Zmluvy v prípadoch upravených v 

ustanovení § 22 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

 

3.4 V prípade, ak sa Advokát nedohodne s Klientom inak, alebo Klient neurobí iné 

opatrenia, je Advokát povinný po dobu tridsať (30) dňovej výpovednej lehoty alebo po 

dobu pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa zániku Zmluvy podľa bodu 3.3 

Zmluvy, vykonať neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpel ujmu na svojich právach 

a oprávnených záujmoch; to neplatí pokiaľ Klient oznámi Advokátovi, že na splnení 

predmetnej povinnosti netrvá.  

 

3.5 Pokiaľ Klient oznámi Advokátovi, že na splnení povinnosti v zmysle bodu 3.4 netrvá, 

je Advokát povinný Klienta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo 

vzniku škody bezprostredne hroziacej Klientovi nedokončením činnosti súvisiacej s 

poskytovaním právnych služieb. 

 



4 Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sa s obsahom tejto 

zmluvy oboznámili a že tento zodpovedá ich slobodnej vôli. 

 

4.2 Zásielka sa považuje za doručenú v momente jej prevzatia druhou Zmluvou stranou, 

alebo doručenia na adresu sídla Zmluvnej strany. Oznámenia v zmysle tejto zmluvy je 

možné posielať poštou (doporučene, s doručenkou) alebo kuriérom. V prípade 

pochybností platí, že zásielka je doručená druhej Zmluvnej strane v tretí pracovný deň 

po jej preukázanom odoslaní. Komunikácia Zmluvných strán týkajúca sa plnenia tejto 

zmluvy je možná aj faxom a emailom.  

 

4.3 Zmenu alebo doplnenie zmluvy je možné vykonať iba písomnými dodatkami, ktoré 

budú podpísané obidvoma Zmluvnými stranami. Zmluva sa riadi slovenským právom. 

 

4.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú Zmluvnú 

stranu.  

 

 

 

V Bratislave, dňa 08.02.2019                                   V Bratislave, dňa 08.02.2019 

 

 

Klient:                   Advokát: 

 

Ing. Ján Mičuda v.r.     JUDr. Viliam Karas, PhD., v.r. 

 

 

Obec Tomášovce     MAPLE & FISH, s.r.o. 

Ing. Ján Mičuda     JUDr. Viliam Karas, PhD., 

starosta      konateľ a advokát 

 

 


