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Z m l u v a   o    p r á v n e j    p o m o c i 
(Príkazná zmluva) 

 
 

I. Účastníci zmluvy 
 

1. Advokát:   JUDr. Ján S l o v á k - advokát  
so sídlom v:   984 01 Lučenec, I. Erenburga 34 
Zapísaný v:  Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 3090 
IČO:         14 17 83 38  
IČ DPH:   SK 1020575413 
Bankové spojenie: UniCreditBank, a. s. Bratislava, zastupiteľstvo Lučenec, č. ú.: 6733222003/1111 

 
(ďalej len "advokát") a 

 
2. Klient - objednávateľ:  
 
Obec Tomášovce, Tomášovce 985 56, IČO: 00 316 474, štatutárny zástupca: Ing. Ján Mičuda – starosta obce 
 

(ďalej len "klient" ) 
 

uzatvorili dole značeného dňa a miesta podľa ustanovení § 724 a nasl. OZ a § 566 - 576 ObZ č. 513/1991 Zb.  
a Zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii túto 

 
Zmluvu o právnej pomoci a právnom zastupovaní  (ďalej len “právnej pomoci”)  a to takto: 

 

Čl. I. Špecifikácia a rozsah právnej pomoci - právnych služieb – predmet zmluvy 
 
1. Advokát sa zaväzuje poskytovať pre klienta právnu pomoc a služby vo veciach súvisiacich s jeho činnosťou, najmä: 
 
a) právne služby a právnu pomoc (zastupovanie, právnu, poradenskú a konzultačnú činnosť v právnych veciach klienta) 
v oblasti:  obchodného, občianskeho, občianskeho-procesného, správneho a iného práva a to: 
 
1. Vypracovanie právnej analýzy vo veci – Memorandum o spolupráci pri budovaní priemyselného parku – 
Innoven Slovakia, a.s. ca/ Obec Tomášovce, pre rokovanie starostu a OZ Obce Tomášovce. 
2. Ostatné právne poradenstvo a pomoc podľa zadania klienta. 

 

Čl. II. Práva a povinnosti advokáta 
 
1. Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak 
sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným 
spôsobom poučí. 
  
2. Advokát je povinný pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a 
uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a 
hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. 
  
3. Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je 
povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis komory. 
 
4. Advokát je povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie dohodnutej právnej pomoci. Ďalej je povinný chrániť práva a 
oprávnené záujmy svojho klienta, konať pri tom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a 
uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za užitočné.  
 
5. Za škody preukázateľne vzniknuté nekvalifikovaným postupom alebo inou zavinenou činnosťou advokáta zodpovedá 
klientovi v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov o náhrade škody (§ 420 a nasl. OZ). 
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6. Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnej pomoci klientovi v prípadoch podľa ustanovení zákona (stret 
záujmov). V uvedených prípadoch je povinný oznámiť potrebu obstarať zastupovanie inou osobou a vykonať ostatné 
nevyhnutné úkony spojené s vecou a informovať klienta tak, aby neutrpel na svojich právach alebo povinnostiach. 

 

Čl. III. Práva a povinnosti klienta 
 
1. Klient má právo na riadne a včasné poskytovanie dohodnutej právnej pomoci a právnych služieb a na včasné, 
spoľahlivé informácie o stave zverených vecí. Spôsob odovzdávania informácií účastníci dojednajú v každom 
konkrétnom prípade. Bežné informácie si poskytujú účastníci telefonicky, elektronickou formou, faxom, poštou, príp. 
sms – správami. 
 
2. Klient je povinný poskytovať advokátovi pravdivé, spoľahlivé, úplné, riadne a včasné informácie a podklady pre 
riešenie prípadov a poskytovanie právnej pomoci. Porušenie tejto povinnosti má za následok odstúpenia od tejto 
zmluvy. 
 
3. Na požiadanie advokáta je klient povinný poskytovať advokátovi preddavok na úhradu trov právnej pomoci a 
predpokladaných hotových výdavkov, najmä súdnych, notárskych a správnych a iných poplatkov a cestovné náhrady, 
presahujúcich sumu: 50,00 EUR. 
 

Čl. IV. Odmena a náhrady za poskytované služby 
 
1. Za vykonanú právnu pomoc a služby sa klient zaväzuje poskytnúť a uhradiť advokátovi podľa Vyhl. MS SR č. 
655/2004 Zb.  tieto dojednané odmeny a náhrady: 
 
a) hodinovú odmenu podľa § 3 a § 4 vyhlášky  vo výške určenej SAK za každú hodinu za právne služby vykonané 
podľa čl. I. zmluvy. 
b) odmenu podľa § 9 až 14 vyhl. za právnu pomoc vykonanú podľa čl. I. zmluvy. 
c) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa § 15 až § 17 
vyhlášky a to súdnych, notárskych, správnych poplatkov a cestovných výdavkov pri použití osobného motorového 
vozidla alebo verejného hromadného dopravného prostriedku vo výške podľa platného právneho predpisu o cestovných 
náhradách a vyúčtovania predloženého advokátom.              
d) náhradu za premeškaný čas podľa  § 17 vyhlášky  strávený cestou do miesta mimo sídla advokáta a späť za účelom 
vybavenia dohodnutej pomoc vo výške určenej SAK a to za každú, aj začatú polhodinu. 
e) DPH – advokát je plátcom DPH. 
 
2. Dohodnuté odmeny a náhrady sú splatné podľa vyúčtovania formou faktúry, resp. v hotovosti do pokladne advokáta. 
Dojednaná odmena je splatná po skončení poskytovania právnej pomoci, t.j. po právoplatnom skončení veci v ktorej je 
poskytovaná právna pomoc, alebo po inom preukázateľnom ukončení veci.  
 
2.1. Advokát má právo na zloženie primeraného preddavku na trovy zastupovania. 
 
3. Za vykonané právne služby poskytne klient advokátov odmenu a náhrady v celkovej výške: 
a) vyplývajúcej z bodu 1. tohto článku zmluvy vyčíslenej a uvedenej vo faktúre (zálohová, konečná) a v predbežnom, 
resp. konečnom vyčíslení trov. 
 
3.1. Odmena podľa ustanovenia § 11 ods. (1) písm. a) – neoceniteľné plnenie –  za 2 úkony právnej služby:  
– príprava a prevzatie veci a prvá porada s klientom v trvaní viac ako 1 hodinu 
- vypracovanie právnej analýzy 
Celková odmena: 128,82 EUR + 20 % DPH: 25,76 EUR – spolu: 154,58 EUR, podľa pripojeného vyúčtovania. 
 
4. Odmena a náhrady je splatná na základe advokátom predloženej/doručenej faktúry (PPD, faktúry) a pri fakturovaných 
službách aj na základe Vyčíslenie náhrady trov konania (právneho zastúpenia o ostatných účelne vynaložených nákladov 
advokáta). 
 
5. V prípade omeškania klienta so zaplatením konečnej faktúry, sa klient zaväzuje zaplatiť advokátovi  
a) úrok z omeškania podľa § 369 a § 502 ObZ. a  
b) zmluvnú pokutu podľa § 300 a nasl. ObZ. vo výške dvojnásobku úroku z omeškania zisteného podľa písm. a) tohto 
bodu zmluvy. 
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Čl. V. Doba trvania zmluvy, vypovedanie zmluvy a ostatné dojednania 
 
1. Poskytovanie právnych služieb podľa tejto zmluvy sa dojednáva: 
 
a) na dobu určitú: do dňa vypracovania a odovzdania právnej analýzy v listinnej podobe. 
 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa môže kedykoľvek skončiť po vzájomnej dohode, inak každý z jej 
účastníkov môže zmluvu vypovedať v jednotýždennej  lehote bez potreby odôvodnenia podanej výpovede. 
 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú sporné prípady touto zmluvou a zákonom neupravené riešiť vzájomným rokovaním so 
snahou uzatvorenia zmieru. 
 
 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch rovnakého znenia a platnosti. Účastníci sú držiteľmi jedného rovnopisu. 
 
2. Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom 
prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za inak nápadne 
nevýhodných podmienok. Účastníci zmluvy sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne 
zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 
 
 

V Lučenci, dňa: 18. marca 2011  
 
Advokát:      Klient: 
ako na čísle listu jedna     ako na čísle listu jedna 
 
 

 

JUDr. Ján Slovák v.r. – advokát                                                                          Ing. Ján Mičuda v.r. – starosta obce 

..........................................................................    ................................................................................... 

Prílohy: bez príloh. 
 
Prílohy k nahliadnutiu klientovi pri uzatváraní zmluvy: 
 
Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení 
neskorších predpisov. 
Výňatok z interného oznámenia SAK o výpočtovom základe na príslušný kalendárny rok. 
ASPI – Odmena advokáta – výpočet odmeny. 
 
 
 


