ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzavretá v súlade so zákonom NR SR 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 právnych
predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
KLIENT:

Obec Slanská Huta
Slanská Huta 68, 044 17 Slanec
IČO: 00 691 330
konajúci: Martina Urbanová, starostka
(ďalej len „klient“)

ADVOKÁT:

JUDr. Ivana Harbuľáková Škárová
Gelnická 12, 040 01 Košice
IČO: 35 564 423
zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 3995
(ďalej len „advokát")
Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby vo veciach a rozsahu
uvedenom v článku III. tejto zmluvy, a to v súlade so zákonom 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon
o advokácii“) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2. Klient sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté právne služby advokátovi odmenu
a náhradu výdavkov podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III.
Druh a rozsah poskytovaných právnych služieb
3.1. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby v právnej veci žalobcu,
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, proti
klientovi ako žalovanému, o zaplatenie 849,01 EUR s prísl., ktorá je vedená Okresným
súdom Košice - okolie pod sp. zn. 17Cb/30/2017.
3.2. Advokát sa zaväzuje poskytovať právne služby v nasledovnom rozsahu:
a) poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti právneho charakteru vo veci,
b) zastupovanie klienta pred súdom, a to až do právoplatného skončenia veci vrátane
výkonu rozhodnutia, eventuálne do uzavretia dohody o urovnaní,
c) príprava, vypracovanie a kompletizácia podkladov a písomností potrebných pre
uspokojenie nárokov klienta (podania, predžalobné výzvy, žaloby, zmluvy,
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d)

vyjadrenia, opravné prostriedky – riadne i mimoriadne, mimosúdne dohody,
stanoviská, právne analýzy a rozbory, a pod.) vo veci,
ďalšie úkony právnej služby vo veci podľa pokynov klienta.
Článok IV.
Odmena za poskytovanie právnych služieb

4.1. Za poskytovanie právnych služieb podľa čl. III. tejto zmluvy sa klient zaväzuje uhradiť
advokátovi tarifnú odmenu podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „vyhláška 655/2004 Z. z.“) za každý úkon právnej služby.
4.2. Okrem odmeny podľa bodu 1. tohto článku tejto zmluvy sa klient zaväzuje uhradiť
advokátovi hotové výdavky (napr. súdne poplatky, správne poplatky, výdavky na
znalecké posudky a iné), cestovné a náhradu za stratu času vynaložené v súvislosti
s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy podľa § 15 a nasl. vyhlášky č.
655/2004 Z. z.. V odmene podľa bodu 1. tohto článku tejto zmluvy je zahrnuté cestovné
a náhrada za stratu času pri cestách v územnom obvode mesta Košice.
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že klient zaplatí advokátovi odmenu na základe faktúry
vystavenej advokátom po právoplatnom skončení súdneho sporu, prílohou ktorej bude
vyúčtovanie (vyčíslenie) odmeny za poskytnuté právne služby. Splatnosť faktúry je 30
dní od jej doručenia klientovi.
4.4. Advokát je povinný vyúčtovať odmenu za právne služby do 5 (piatich) dní od doručenia
doložky právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia vo veci samej.
4.5. V prípade skončenia zastupovanie pred právoplatným skončením konania vo veci
samej, má advokát nárok na tarifnú odmenu podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za všetky
úkony právnej služby vykonané do skončenia zastupovania. Advokát je povinný
vyúčtovať odmenu za právne služby do 5 (piatich) dní od skončenia zastupovania.
Článok V.
Ďalšie povinnosti advokáta a klienta
5.1. Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta. Advokát je pritom
povinný konať svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a
uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za prospešné.
5.2. Advokát je povinný dbať na to, aby jeho právna služba bola účelná a hospodárna.
5.3. Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnej služby každému, koho záujmy sú
v rozpore so záujmami klienta.
5.4. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi.
5.5. Advokát je povinný na požiadanie klienta podať mu informáciu o stave riešenia vecí, v
ktorých mu poskytuje právnu službu.
5.6. Klient je povinný poskytnúť advokátovi pri zabezpečovaní právnej služby potrebnú
súčinnosť, a to najmä:
a) včas a riadne informovať advokáta o skutkovom základe veci,
b) označiť dôkazné prostriedky,
c) obstarať a predložiť listiny, prípadne iné dôkazné prostriedky potrebné pre
poskytnutie právnej služby,
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d)
e)
f)

zabezpečiť na pojednávaní, prípadne inom jednaní, svoju účasť, ak sa účasť
klienta javí ako potrebná a účelná,
vystaviť splnomocnenia potrebné pre poskytovanie právnej služby podľa tejto
zmluvy,
poskytovať súčinnosť včas, resp. v primeranej lehote tak, aby nedošlo k
premlčaniu, či preklúzii práv.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto zmluvu je klient oprávnený vypovedať
bez uvedenia dôvodov. Právny vzťah založený touto zmluvou v takom prípade zaniká
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a právne vzťahy z nej vzniknuté sa spravujú
právnym poriadkom SR.
6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie sporov z tejto zmluvy a z právnych vzťahov
z nej vzniknutých vrátane nárokov na náhradu škody bude vo výlučnej právomoci
súdov SR.
6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s textom tejto zmluvy, a že táto bola spísaná na
základe ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy pod túto
zmluvu.
6.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden podpísaný rovnopis.
6.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
Za klienta:

Za advokáta:

