
Z M L U V A 
o poskytovaní právnych služieb 

 

 

Zmluvné strany 

 

JUDr. Anna Baníková, advokátka 

zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. osv. 6704 

Záhradnícka 62 

821 08 Bratislava 

IČO: 42 357 012 

DIĆ: 107 762 54 06 

Bankové spojenie: 

IBAN:  SK1075000000004022386942 

BIC: CEKOSKBX                    

 

(ďalej len „Právny zástupca“) 

 

a 

 

Obec Vechec 

IČO: 00 332 925 

Hlavná 133 

094 12 Vechec 

 

(ďalej len „Klient“) 

 

 

uzavierajú túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb: 

 

 

 

Čl. I Podmienky zmluvy 

 

1. Právny zástupca sa zaväzuje poskytovať Klientovi právne služby v rámci výkonu advokácie 

podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

a to na základe písomných zadaní Klientom a jeho ďalších požiadaviek, vo veciach 

posudzovania dodržiavania ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, a zistení jeho porušenia, vrátane zastupovania Klienta v prípadných 
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správnych a súdnych konaniach a právneho poradenstva v súvislosti s ďalšími úkonmi a 

podaniami Klienta. 

 

2. Právny zástupca bude za účelom splnenia záväzkov podľa tejto zmluvy poskytovať právne 

služby osobne.  

 

3. Právny zástupca je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou 

a vykonať všetky potrebné úkony na poskytovanie právnych služieb. 

 

4. Činnosti smerujúce k poskytovaniu právnych služieb je Právny zástupca povinný 

uskutočňovať podľa pokynov Klienta a v súlade s jeho záujmami. 

 

5. Právny zástupca je povinný oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri zariaďovaní 

záležitostí, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Klienta. 

 

6. Od pokynov Klienta sa môže Právny zástupca odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné 

v záujme Klienta a Právny zástupca nemôže včas dostať jeho súhlas. 

 

7. Klient je povinný odovzdať včas a v dohodnutých termínoch Právnemu zástupcovi veci a 

informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie právnych služieb. Ak si bude charakter 

poskytovaných právnych služieb vyžadovať uskutočnenie právnych úkonov v mene Klienta, je 

Klient povinný vystaviť včas Právnemu zástupcovi písomné plnomocenstvo, v požadovaných 

prípadoch aj s podpisom overeným notárom.  

 

8. Klient sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto zmluvy neuzavrie s iným subjektom zmluvu na 

poskytovanie právnych služieb podľa odseku 1. tohto článku, bez predchádzajúceho 

písomného oznámenia tejto skutočnosti Právnemu zástupcovi. Porušenie tejto povinnosti 

zakladá právnemu zástupcovi právo na odstúpenie od zmluvy v plnom rozsahu.  

 

9. Právny zástupca je povinný po ukončení poskytovania právnych služieb odovzdať bez 

zbytočného odkladu Klientovi veci, ktoré prevzal pri zariaďovaní záležitosti. 

 

Čl. II  Ochrana osobných údajov a dôvernosť informácii 

 

1. Právny zástupca sa zaväzuje neposkytnúť tretím osobám žiadne informácie týkajúce sa Klienta 

a ich činnosti, ktoré by mohli byť na ujmu Klientovi, a to ani po ukončení trvania tejto 

zmluvy.  

 

2. Záväzok podľa predchádzajúceho odseku sa vzťahuje aj na iné s ním spolupracujúce tretie 

osoby. 
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3. Právny zástupca sa zaväzuje plniť povinnosti stanovené právnymi predpismi na ochranu 

osobných údajov. 

 

 

Čl. III  Odmena 

 

1. Zmluvné strany si dohodli odmenu vo výške 65,- EUR bez DPH za 1 hodinu právnej služby. 

 

2. Odmena je splatná do 15 dní od doručenia faktúry Právneho zástupcu Klientovi. Právny 

zástupca je povinný vystaviť faktúru v súlade s náležitosťami účtovného dokladu podľa 

platnej právnej úpravy.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Právny zástupca nebude žiadať preddavok.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek výdavky spojené s prípadne vedeným súdnym 

konaním, ako je súdny poplatok, prípadná náhrada trov znaleckého dokazovania, náhrada trov 

štátu, ktoré vzniknú priamo Klientovi, bude uhrádzať Klient sám.  

 

 

Čl. IV  Trvanie zmluvy 

 

1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a účinnosť nadobúda dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami. 

 

2. Klient je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Právny zástupca je 

povinný od doručenia odstúpenia Klienta od zmluvy v zastupovanej veci vykonať všetky 

neodkladné úkony, ak Klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak Klient oznámi Právnemu 

zástupcovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá. 

 

3.  Právny zástupca je oprávnený od zmluvy odstúpiť len zo závažných dôvodov, najmä ak sa 

narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a Klientom alebo nie je ďalej oprávnený vykonávať 

zastúpenie v zmysle platných právnych predpisov. Právny zástupca je povinný od doručenia 

odstúpenia od zmluvy Klientovi v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak 

Klient neurobí iné opatrenia.  

 

4.  Právny zástupca sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po skončení tejto zmluvy vráti 

Klientovi všetku prevzatú dokumentáciu a odovzdá všetky ďalšie doklady, podklady, 

materiály a iné nosiče, ktoré nadobudol v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy. Právny 

zástupca nie je oprávnený ponechať si z týchto dokladov, podkladov, materiálov a iných 
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nosičov informácii žiadne kópie. Klient je povinný prevziať si všetky materiály do 15 dní od 

skončenia zmluvného vzťahu, po tejto lehote Právny zástupca nenesie zodpovednosť za 

prípadné škody vzniknuté po tejto lehote, a to zanedbaním splnenia akejkoľvek povinnosti. 

 

5.  Právny zástupca sa zaväzuje, že do 15 dní od skončenia tejto zmluvy doručí Klientovi správu 

o stave poskytovaných služieb podľa tejto zmluvy a záverečné vyúčtovanie. 

 

6.  Pri zániku tejto zmluvy zanikajú aj všetky plnomocenstvá udelené Právnemu zástupcovi za 

účelom plnenia predmetu tejto zmluvy.  

 

 

Čl. V  Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. Zmluvné strany boli s obsahom tejto zmluvy oboznámené, so zmluvou v celom rozsahu     

súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 

3. Zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.     

 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden pre Klienta a jeden pre Právneho zástupcu. 

 

 

V Bratislave dňa 12.05.2021                                  Vo Vechci dňa 14.05.2021 

 

 

 

 

__________________________                              __________________________ 

Právny zástupca                                                    Klient 


