ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB

(ďalej aj ako ,,zmluva“)
uzatvorená podľa 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
medzi týmito zmluvnými stranami:

Klient
Názov:
Obec Pochabany
Sídlo:
Pochabany č. 24, 956 38 Pochabany
Štatutárny orgán:
Mária Štrbáková - starostka obce
IČO:
00 800 031
DIČ:
2021054508
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK77 5600 0000 0001 5184 9001
Tel.:
+421(0)38 7695259
e-mail:
obecpochabany@gmail.com
(ďalej aj ako “klient“)
a
Advokát
Meno a Priezvisko: JUDr. Tatiana Švolíková, advokátka
Sídlo:
Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
50 285 084
Registračné číslo:
SAK 7352
Číslo účtu:
SK53 0900 0000 0051 1252 7512
(ďalej aj ako “advokát“)
(Klient a advokát ďalej aj ako “zmluvné strany“ alebo jednotlivo “zmluvná strana“)

PREAMBULA
Advokát je osobou oprávnenou poskytovať v rámci výkonu svojho povolania právne služby
podľa 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, t.j. je osobou
oprávnenou a spôsobilou poskytovať klientovi právnu pomoc podľa jeho potrieb
a požiadaviek, v rámci naplnenia účelu uplatňovania ústavného práva fyzických osôb na
obhajobu a ochrany ostatných práv a záujmov fyzických a právnických osôb v súlade s
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Vzhľadom na to, že klient má záujem na poskytovaní
právnych služieb advokátom, zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
ČLÁNOK 1
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa advokát v rámci výkonu svojho povolania zaväzuje vypracovať pre
klienta dokument v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v

_____________________
Klient

______________________
Advokát
Strana 1 z 5

platnom znení (ďalej len „zákon“), a to najneskôr do 30.06.2018 a klient sa za poskytnuté
právne služby zaväzuje zaplatiť advokátovi odmenu, to všetko za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
ČLÁNOK 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Klient je povinný poskytovať advokátovi riadne a včas všetky potrebné informácie,
podklady a súčinnosť nevyhnutnú pre poskytovanie právnych služieb a plnenie s tým
súvisiacich zadaných úloh, pričom klient zodpovedá za správnosť, včasnosť, pravdivosť a
úplnosť poskytnutých informácií, podkladov alebo požadovanej súčinnosti.
2. Advokát vykonáva svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadne, včas a s odbornou
starostlivosťou. Ak bude neposkytnutím úplnej súčinnosti zo strany klienta spôsobené, že
advokát zmešká lehotu, alebo iným spôsobom nebude jeho výkon povinností v súlade so
zákonom, klient zodpovedá za škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikla. Advokát je
oprávnený požadovať od klienta potrebné informácie, podklady a súčinnosť a klient je
povinný mu ich poskytnúť.
3. Advokát je povinný poskytovať právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z.
o advokácii.
4. Klient súhlasí s tým, aby advokát poskytoval právne služby osobne ako aj
prostredníctvom svojich advokátskych koncipientov alebo zamestnancov.
5. Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak
a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého
záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada,
b) sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by
sa právne služby mali poskytnúť,
c) protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,
d) informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o
poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť,
e) vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne
chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.
6. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom
advokácie; zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom
alebo jeho zamestnancom, ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti
podľa tohto zákona, povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto
spoločnosť.
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že advokát nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky
voči klientovi na inú osobu a klient nie je rovnako oprávnený postúpiť svoju pohľadávku
voči advokátovi na tretiu osobu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnení uzavrieť dohodu o započítaní vzájomných
pohľadávok.
9. Advokát je povinný viesť úplnú a presnú evidenciu finančných prostriedkov, ktoré
prevzal v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Finančné prostriedky klienta a
iných osôb je povinný zreteľne odlíšiť.
10. Advokát nesmie na úhradu svojej pohľadávky pozostávajúcej z odmeny za právne služby,
náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času použiť peniaze klienta alebo tretej
osoby, ktoré boli účelovo viazané. Musí ich bezodkladne poukázať oprávnenej osobe.
11. Peniaze a iné majetkové hodnoty, ktoré advokát prevzal na stanovený účel, je povinný
opatrovať s odbornou starostlivosťou; nesmie ich použiť na iný než tento účel. Po
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skončení zastúpenia ich musí vyúčtovať alebo vrátiť najneskôr v lehote 30 dní od
skončenia zastupovania, ak sa s klientom písomne nedohodli inak. Prípadné prírastky
hodnôt nie je povinný vydať klientovi alebo tretej osobe.
12. Advokát nie je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku vyplývajúcu z odmeny za
zastupovanie klienta pred súdom alebo pred iným orgánom proti pohľadávke klienta
v prípade, že nejde o pohľadávku klienta na výplatu prisúdenej náhrady trov konania.
ČLÁNOK 3
Substitučné splnomocnenie
Klient podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas s tým, aby advokát na poskytovanie
právnych služieb substitučne splnomocnil v prípade potreby aj iného advokáta.

1.

2.

ČLÁNOK 4
Odmena za poskytované právne služby
Zmluvné strany si dohodli, že nárok advokáta na odmenu vzniká poskytnutím právnej
služby. Zmluvné strany si dohodli odmenu za poskytnuté právne služby v sume 200 € bez
DPH (slovom: dvesto eur).
Advokát nie je platcom DPH.

ČLÁNOK 5
Forma a spôsob platenia
Advokát je povinný za poskytnuté právne služby vystaviť klientovi vyúčtovanie, na základe
ktorého je klient povinný odmenu uhradiť riadne a včas a na účet advokáta uvedený v záhlaví
tejto zmluvy. Advokát doručí klientovi vyúčtovanie na adresu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy. V prípade zmeny adresy je klient povinný bezodkladne informovať advokáta o tejto
skutočnosti.
ČLÁNOK 6
Preddavok
Zmluvné strany sa dohodli, že advokát je oprávnený požadovať za poskytnutie právnych
služieb primeraný preddavok. Klientovi bude na základe uhradeného preddavku na účet
advokáta uvedený v záhlaví tejto zmluvy, vystavený daňový doklad za odmenu, v ktorom
bude preddavková platba odpočítaná.

1.

2.

3.

ČLÁNOK 8
Mlčanlivosť
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie ak zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii
neustanovuje inak.
Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku
klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné
pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav
vôle všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho
právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti
zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.
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4.

5.

6.
7.

8.

Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním
jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať
mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným
orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym
nástupcom.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj
po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na
a) zamestnancov advokáta, advokátskych koncipientov advokáta,
b) iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú
povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

ČLÁNOK 9
Súhlas s poskytnutím osobných údajov
Klient podpisom tejto zmluvy udeľuje súhlas s poskytnutím osobných údajov v rozsahu
nevyhnutnom na účely výkonu povolania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ČLÁNOK 10
Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
a financovania terorizmu
Klient berie na vedomie, že advokát je povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súhlasí, aby advokát vo vzťahu ku klientovi
vykonal všetky úkony, ktoré je podľa predmetného zákona povinný vykonať na naplnenie
účelu zákona, najmä aby zisťoval, získaval, zaznamenával, uchovával, využíval a inak
spracúval osobné a iné údaje v rozsahu stanovenom týmto zákonom.

1.
2.

3.

1.

ČLÁNOK 11
Doba trvania a skončenie zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do skončenia veci.
Zmluva môže byť ukončená:
a) dohodou zmluvných strán, ku dňu uvedenému v dohode,
b) odstúpením od zmluvy, ku dňu odstúpenia od zmluvy,
c) výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, dňom
doručenia druhej zmluvnej strane,
d) skončením veci podľa bodu 1 tohto článku, dňom skončenia veci.
Nároky advokáta na úhradu odmeny a účelne vynaložených a preukázaných výdavkov
voči klientovi podľa článku 4 tejto zmluvy ukončením zmluvy ostávajú nedotknuté.
ČLÁNOK 12
Odstúpenie od zmluvy
Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo
závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo
pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí
dôvody uvedené v ustanovení § 21 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii.
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2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient
napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu.
Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak
klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na
odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný; to neplatí vo veciach
poskytovania bezplatnej právnej služby.
Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa odsekov 1 až 3 sa zmluva
zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi.
Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o
poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak
klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto
povinnosti netrvá.
ČLÁNOK 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
Pre doručovanie písomností podľa tejto zmluvy platí, že prejav vôle pôsobí voči
neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde.
Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o zmenách ich údajov
uvedených v tejto zmluve.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán
obdrží jeden rovnopis. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne iba písomne
vo forme písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento úkon vykonať a že sú spôsobilé na
právne úkony v plnom rozsahu, ďalej vyhlasujú a potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie
je obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme a vyjadruje ich slobodnú a
vážnu vôľu, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že
neodporuje zásadám poctivého obchodného styku a na znak toho ju podpisujú.

V Pochabanoch, dňa 15.05.2018

V Banskej Bystrici, dňa 16.05.2018

______________________________
Klient
Obec Pochabany

___________________________
Advokát
JUDr. Tatiana Švolíková

_____________________
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