
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
za  paušálnu  odmenu 

uzatvorená  
v zmysle zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. 
a § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za  

poskytovanie právnych služieb v z.n.p.  medzi: 
 

Advokátka:   JUDr.  Beáta  Krausová, advokátka 
                         ul. M.R. Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Topľou 
                            IČO: 36 151 475 
                            Zapísaná v zozname SAK pod reg. č. 3160 
                            Bankové spojenie:  SLSP a.s. Vranov nad Topľou  
                            IBAN: SK22 0900 0000 0001 0791 4144 
 
Klient:    Obec Hencovce 
                Sládkovičova 1995, 093 02 Hencovce 
                IČO: 35532319 
                Zastúpená: JUDr. Matúšom Tomášom 
                                    starostom obce    
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
 1/ Advokátka sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby vo všetkých právnych veciach, okrem 
trestnoprávnych vecí, na  požiadanie klienta a podľa  potrieb klienta a to najmä:  
a/ poskytovanie právnych rád,  
b/ spracúvanie právnych  rozborov, 
c/ rokovania s protistranami, 
d/ spisovanie listín o právnych úkonoch, 
e/ zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi  a iné. 
 2/ Advokátka bude poskytovať právne služby osobne.  
 3/ K zastupovaniu v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci bude advokátke udelená 
klientom osobitná plná moc. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti advokátky 

 

 1/ Advokátka je povinná poskytovať právne služby podľa zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene 
a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Advokátka je  
povinná 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 viazaná. O tom je povinná klienta 
vhodným spôsobom poučiť.  
 2/ Advokátka je povinná pri výkone advokácie 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. 
 3/ Advokátka je povinná dbať na to, aby jej právne služby boli účelné a hospodárne.



 4/ Advokátka je povinná odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak: 
a/ v tej istej veci alebo vo veci s ňou  súvisiacej poskytla právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore 
so záujmami klienta, 
b/ sú záujmy advokátky alebo osôb jej blízkych v rozpore so záujmami klienta, 
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. 
 5/ Advokátka je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela  
v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania  a odhaľovanie legalizácie 
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak. Aj v prípade, ak ju klient pozbaví 
tejto povinnosti, je povinná sama usúdiť, či pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech 
klienta. 
 6/ Advokátka je oprávnená odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných 
dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ňou a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s 
predpismi komory. Advokátka tak postupuje vždy, ak zistí dôvody uvedené v bode 4 tohto článku. 
 7/ Advokátka je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak klient napriek poučeniu trvá na tom, aby 
advokátka postupovala podľa jeho pokynu. 
 8/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi. 
 9/ Advokátka je povinná do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy vykonať 
všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátke, že na 
splnení tejto povinnosti netrvá. 
 10/ Advokátka zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila v súvislosti  s výkonom advokácie. 
 11/ Advokátka sa zaväzuje poskytovať právne služby najmä vo svojom sídle a predovšetkým v 
pracovnom čase. 

Čl. 3 
Práva a povinnosti klienta  

 

 Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátke v súvislosti s poskytovaním právnych služieb všetky 
informácie, odovzdať jej v pôvodine alebo vo fotokópiách všetky potrebné listiny a ďalšie podklady, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne poskytovanie právnych služieb. 
  

Čl. 4 
Odmena advokátky 

 
 1/ Odmena za poskytované právne služby bola zmluvnými stranami určená dohodou  vo výške 
150,00 EUR (slovom: stopäťdesiat eur) bez DPH. 
 2/ Odmenu bude advokátka fakturovať klientovi  mesačne,  vždy k poslednému pracovnému dňu 
kalendárneho mesiaca. 
 3/ Odmena za poskytnuté právne služby priznaná advokátke právoplatným súdnym rozhodnutím 
alebo právoplatným rozhodnutím iného orgánu patrí vcelku advokátke a nezapočítava sa do odmeny 
dohodnutej podľa tohto článku. 

Čl. 5 
Doba trvania zmluvy 

 

 1/ Táto zmluva o poskytovaní právnych služieb sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 
01.04.2019. 

 



 2/ Zmluvu je  možné ukončiť dohodou alebo  výpoveďou bez  udania dôvodu. Výpovedná doba je  tri  
mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
  

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 

 1/    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák). 
 2/  Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať písomnými, vzájomne odsúhlasenými dodatkami k 
zmluve. 
 3/  Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 
 4/  Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
 Vo Vranove nad Topľou, dňa 01.04.2019 

 

 

 

 

…...............................................................                          …............................................................... 
            JUDr.  Beáta  Krausová                                                        JUDr. Matúš Tomáš 
                         advokátka                                                                 starosta Obce Hencovce 
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby + pečiatka        vlastnoručný podpis oprávnenej osoby+pečiatka 


