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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzatvorená v zmysle ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov v spojení s ust. zákona č.586/2003 Z. z. o advokácii a vyhl. MS SR
č.655/2004Z.z. o odmenách a náhradách advokátov v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:

Obec Miloslavov
so sídlom obecného úradu: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov, SR
IČO: 00 304 948
DIČ: 2020662182
Zastúpený: Milan Baďanský, starosta
Kontakt:
inlixu,miloslavov.sk
ďalej len „Objednávateľ*

Poskytovateľ:

JUDr. Soňa Gašková, advokátka
so sídlom advokátskej kancelárie: Astrová 585/6, 900 43 Hamuliakovo, SR
IČO: 42 068 851
DIČ: 1076022739
Licencia: Slovenská advokátska komora, registrácia pod č. 5056
Bankové spojenie: VÚB, a. s., číslo účtu: 2952337558/0200
ďalej len „Poskytovateľ“ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“

II. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii poskytovať
Objednávateľovi právne služby spojené s výkonom verejnej moci, v zmysle príslušných
právnych predpisov a ustanovení tejto zmluvy.
2. Predmetom zmluvy je poskytovanie právnych služieb Poskytovateľom, a to najmä:
Osobná konzultačná a poradenská činnosť všeobecného charakteru, so zameraním na
uplatňovanie legislatívy vzťahujúcej sa k činnosti obce - zákon o obecnom zriadení, zákon
o majetku obcí, pôsobnosť obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy, originálne
právomoci obce atď.,
Spracovanie odborných písomných stanovísk - právne analýzy a rozbory k aktuálnym
otázkam a záležitostiam obce (s výnimkou daní a trestnoprávneho konania),
Pripomienkovanie a zaujímame stanovísk k predloženým návrhom zmlúv,
Vyjadrenia a stanoviská k pracovnoprávnym vzťahom,
Vyjadrenia k návrhom vnútroorganizačných predpisov a nariadení, všeobecne záväzných
nariadení obce,
Realizácia vymáhania pohľadávok obce v mimosúdnom a súdnom konaní (okrem
pohľadávok, ktoré sa vymáhajú podľa daňového poriadku),
Účasť na zasadaní obecného zastupiteľstva v prípade vyžiadania štatutárneho zástupcu obce
- v nevyhnutných prípadoch, na základe vopred doručenej pozvánky, s uvedením bodu, ku
ktorému vznikla potreba zaujať stanovisko alebo poskytnúť vyjadrenie,
Zastupovanie obce v konaní pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy.
3. Účelom tejto zmluvy je predchádzanie a minimalizovanie rizík v rôznych druhoch konaní,
1.

najmä správnych a súdnych, ako aj v ostatnej činnosti orgánov obce, minimalizovanie
pravdepodobnosti porušovania právnych predpisov a noriem pri výkone verejnej činnosti obce.

III. ČAS A MIESTO PLNENIA
1.

Poskytovateľ bude poskytovať právne služby: prostredníctvom elektronickej pošty,
telefonického rozhovoru alebo osobného stretnutia v sídle Objednávateľa vždy podľa povahy
právnej služby a potreby Objednávateľa v čase primeranom povahe právnej služby prípadne v
i

2.
3.

iných termínoch po vzájomnej dohode tak, aby boli právne služby poskytnuté včas a riadne
a neboli poškodené práva Objednávateľa, a to maximálne do rozsahu uvedeného v bode 2. tohto
článku. Platí, že Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si časový priestor pre riadne poskytnutie
právnej služby najmä v zložitejších prípadoch, jednoduché právne poradenstvo bude
poskytované e-mailom alebo telefonicky.
Rozsah poskytovaných právnych služieb je 35 hodín/mesiac.
V prípade, že by malo dôjsť k prekročeniu rozsahu poskytovaných právnych služieb (bod 2
tohto článku), upozorní na túto skutočnosť Poskytovateľ Objednávateľa s tým, že v prípade
požiadavky Objednávateľa Poskytovateľ pokračuje v poskytovaní právnych služieb. Odmena
za práce vykonané nad rozsah dojednaný v bode 2. je predmetom osobitnej dohody Zmluvných
strán v zmysle čl. IV bod 3 tejto zmluvy.

IV. ODMENA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zmluvné strany dojednávajú odmenu Poskytovateľovi v súlade s vyhl. MS SR č. 655/2004
Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších
predpisov.
Za poskytovanie právnych služieb v rozsahu uvedenom v čl. III bod 2. tejto zmluvy sa
Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi v súlade s ust. § 5 vyhl. MS SR č. 655/2004
Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb mesačnú paušálnu
odmenu vo výške 750,- €, (slovom sedemstopäťdesiat eur). Poskytovateľ nie je platca DPH.
Ak Objednávateľ bude písomne požadovať poskytovanie právnych služieb nad dohodnutý
maximálny rozsah uvedený v čl. III. bod 2. tejto zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli,
že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odmenu vo výške 80,- Eur za každú, aj začatú hodinu.
Táto odmena sa nezapočítava do paušálnej odmeny.
Poskytovateľ má popri dohodnutej odmene v zmysle ust. § 15 a nasl. vyhl. MS SR č. 655/2004
Z. z. nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním
právnej pomoci /náhradu za.súdne poplatky, znalecké posudky, preklady, odpisy, správne
poplatky, poštovné/.
Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnutú právnu pomoc pri súdnych sporoch
sa zvyšuje o trovy právneho zastúpenia, ktoré budú Poskytovateľovi priznané v súvislosti
so zastupovaním Objednávateľa (tzv. prísudky).
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi k odmene dohodnutej v čl. IV, bod 1,
podielovú odmenu 10% z priznaných pohľadávok v súdnom konaní, ak Poskytovateľ v takomto
súdnom konaní zastupoval Objednávateľa.
Zmluvné strany sa v prípadoch obzvlášť náročných a zložitých, môžu dohodnúť na osobitnej
forme a výške odmeny Poskytovateľa, ktorá sa nezapočítava do paušálnej odmeny dohodnutej
v čl. IV. bod 1. a 2.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu na účet Poskytovateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom v lehote 14 dní
odo dňa doručenia.
Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.

V. DOBA TRVANIA ZMLUVY
1.
2.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.03.2020 do 30.06.2020.
Zmluvný vzťah môže byť pred uplynutím dohodnutej doby ukončený:
a) dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou, ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, s jednomesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia
písomnej výpovede.
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VI. OSTATNÉ UJEDNANIA
1.

2.

3.

Poskytovateľ je povinný:
- poskytovať právnu pomoc v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a v ich
medziach sa riadiť pokynmi Objednávateľa,
- pri vybavovaní záležitostí Objednávateľa postupovať s odbornou starostlivosťou, pričom
je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa, využívať a dodržiavať
zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho uváženia a presvedčenia pokladá
za užitočné, efektívne á hospodárne,
- zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.
Objednávateľ je povinný:
- poskytovať Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, najmä odovzdávať včas podklady
a informácie potrebné k vykonávaniu právnych služieb,
- poskytnúť Poskytovateľov úplné a pravdivé informácie o skutkovom a právnom stave veci.
K jednotlivým úkonom právnej pomoci bude zo strany Objednávateľa pre Poskytovateľa
vystavená plná moc, ktorá bude zmocňovať Poskytovateľa k vykonaniu potrebných úkonov.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.

3.

4.

Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 586/2003
Z. z. o advokácii.
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, podpísanými obidvomi Zmluvnými
stranami.
Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnych zástupcov oboch Zmluvných strán
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Objednávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, túto zmluvu uzavreli slobodne,
vážne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, a nebola uzavretá za nápadne nevýhodných
podmienok. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju štatutárni zástupcovia Zmluvných
strán vlastnoručne podpísali.

V Miloslavove, dňa

V Miloslavove, dňa ,-^t...... 2020

Á.... 2020
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