ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o advokácii") ako typ mandátnej zmluvy podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Advokát (ako mandatár):
Meno a priezvisko:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

JUDr. Juraj Lamačka, PhD., advokát
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
42 354 897
zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6649
1079798736
nie je platcom DPH
(ďalej len „Advokát“)

a

Klient (ako mandant):
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 90042 Miloslavov
00304948
Milan Baďanský, starosta
2020662182
nie je platcom DPH

(ďalej len „Klient“)

Článok I
Predmet zmluvy
1.1 Na základe dohody zmluvných strán sa Advokát zaväzuje poskytnúť Klientovi právne služby
podľa potrieb Klienta, a to v rozsahu právnych služieb v oblasti správneho práva - stavebného
práva a práva nehnuteľností, ako aj poskytovanie právnych rád v oblasti priestupkového práva,
a príprava dokumentácie, návrhy postupu a iné právne rady podľa potrieb Klienta.
1.2 Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátovi odmenu podľa článku II tejto Zmluvy.
1.3 Pri dohode o odmene Advokát a Klient vychádzajú z predpokladaného rozsahu 13 hodín
právnych služieb v danom kalendárnom mesiaci. Advokát zašle vždy do 15. dňa kalendárneho
mesiaca Klientovi rozpis hodín právnych služieb poskytnutých v predchádzajúcom kalendárnom
mesiaci. Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátovi paušálnu odmenu bez ohľadu na rozsah využitia
predpokladaného rozsahu právnych služieb v danom mesiaci. Pri podstatnom prekročení
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predpokladaného rozsahu právnych služieb má Advokát právo neposkytnúť právne služby nad
rámec predpokladaného rozsahu, ak sa Advokát s Klientom nedohodnú inak.
1.4 Pre vylúčenie pochybností čas strávený cestovaním do sídla Klienta alebo na súd alebo iný orgán
alebo miesto poskytovania právnych služieb sa nepovažuje za čas poskytovania právnych služieb.
Za každú jednotlivú cestu Advokáta do sídla Klienta alebo na súd alebo iné miesto poskytovania
právnych služieb v rámci okresu Senec a Bratislava má Advokát nárok na uhradenie cestovných
nákladov vo výške 20 EUR. V prípade, ak nebude vyčerpaný dohodnutý mesačný limit právnych
služieb, tieto cestovné náklady sa považujú za uhradené uhradením mesačného paušálu
(v rozsahu, v akom nedošlo k jeho vyčerpaniu).
1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dosiahnutie predpokladaného limitu 13 hodín právnych služieb
mesačne budú vyhodnocovať kvartálne (s výnimkou obdobia od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy do konca decembra 2020, kedy sa limit vyhodnotí za toto obdobie). Ak by sa kvartálny
limit hodín právnych služieb presiahol, má Advokát nárok na doplatenie hodinovej odmeny
vo výške 80,- EUR/hodina, pričom sa zohľadňuje každá začatá štvrťhodina poskytnutých
právnych služieb nad rámec dohodnutého limitu posudzovaného kvartálne.

Článok II
Odmena Advokáta
2.1 Advokát má nárok na paušálnu odmenu 650 EUR mesačne za každý kalendárny mesiac.
2.2 Odmena Advokáta predstavuje sumu bez dane z pridanej hodnoty. Advokát zatiaľ nie
je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak sa Advokát stane platiteľom dane z pridanej hodnoty,
Advokát bude informovať Klienta za účelom prerokovania ďalšej výšky odmeny Advokáta.
Ak nedôjde k dohode, paušálna odmena advokáta podľa bodu 2.1 sa navýši o DPH.
2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Advokát bude riadne vystavovať faktúry. Faktúra musí spĺňať

všetky náležitosti daňového dokladu v príslušných predpisov.
2.4 V odmene Advokáta je zahrnutá i náhrada vlastných nákladov Advokáta, ktoré Advokát nutne
alebo účelne vynaložil pri plnení predmetu tejto Zmluvy, a to najmä poštovné, dopravné náklady,
náhrada hotových výdavkov a podobne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak alebo ak sa zmluvné
strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak.

Článok III
Práva a povinnosti Advokáta
3.1 Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb podľa Zmluvy 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.
3.2 Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb podľa Zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne
využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme Klienta všetko, čo podľa svojho
presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných
právnych služieb.
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3.3 Advokát postupuje pri poskytovaní právnych služieb podľa Zmluvy tak, aby neznižoval
dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky
a iné pravidlá, ktoré určuje predpis komory.
3.4 Advokát sa zaväzuje v priebehu poskytovania právnych služieb podľa Zmluvy informovať
Klienta o poskytovaní právnych služieb v primeranom rozsahu.
3.5 Na základe Zákona o advokácii Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb
v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania v súlade s osobitným predpisom. Advokát
je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu povolania
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií
bez súhlasu dotknutej osoby.
3.6 Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti so Zmluvou, v súlade so Zákonom o advokácii.

Článok IV
Práva a povinnosti Klienta
4.1 Klient má právo požiadať Advokáta o poskytnutie právnych služieb podľa svojich potrieb.
4.2 Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi potrebné a Advokátom požadované podklady.
4.3 Klient sa zaväzuje odovzdávať Advokátovi pokyny včas, ako aj poskytovať Advokátovi všetku
potrebnú súčinnosť vzťahujúcu sa k plneniu predmetu tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu.

Článok V
Trvanie a ukončenie Zmluvy
4.1 Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú na 4 roky.
4.2 Zmluvu možno ukončiť:
a) dohodou Zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany i bez udania dôvodu. Počas prvých
štyroch mesiacov trvania zmluvy je výpovedná doba jeden mesiac. Po uplynutí prvých
štyroch mesiacov trvania zmluvy je výpovedná doba tri mesiace. Výpovedná doba začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
Zmluvnej strane;
c) doručením odstúpenia od Zmluvy, pričom právo odstúpiť od Zmluvy má právo ktorákoľvek
Zmluvná strana v prípade podstatného alebo opakovaného hrubého porušenia tejto Zmluvy;
Advokát má zároveň právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov podľa Zákona o advokácii.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
6.1 Táto Zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení na webe obce v zmysle príslušných predpisov.
6.2 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov k nej odsúhlasených

Zmluvnými stranami.
6.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo Zmluvných strán.
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6.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných
ustanovení tejto Zmluvy alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré nie sú touto Zmluvou
upravené, sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie
obsahu a účelu tejto Zmluvy

dňa
Advokát

2020

V Miloslavove, dňa 12.11.2020

Klient
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