
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení platných právnych 

predpisov a vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov v znení 

neskorších platných právnych predpisov, medzi účastníkmi  

 

 

Názov: 

Sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

DIČ:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie 

IBAN: 

Telefónne číslo:  

Štatutárny orgán:  

Zápis:  

 

(ďalej len advokát) 

 

a 

 

Názov:    Mesto Pezinok 

Sídlo:     Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

IČO:     00 305 022 

DIČ:     2020662226 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Pezinok 

IBAN:                          SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 

Štatutárny orgán:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor 

 

(ďalej klient) 

 

 

 

I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Klient v rámci plnenia svojich úloh obstaráva službu postupom stanoveným zákonom 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení  ( ďalej len ZVO ). 

2. Túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzatvára klient ako verejný obstarávateľ s 

advokátom ako úspešným uchádzačom v rámci zadávania zákazky podľa ZVO                                

na predmet zákazky ,,Právne služby - spisy“. 
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II.  

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok advokáta odborne spracovať 130 spisov zo 

stavebného úradu mesta Pezinok za 14 rokov – 2005(1), 2008(1), 2009 (3), 2010(6), 

2011(5), 2012(3), 2013(10), 2014 (6), 2015(15), 2016(7), 2017(22), 2018(25), 

2019(22), 2020(4), podľa bližšej špecifikácie spisov uvedenej v zozname,  ktorý tvorí 

prílohu č.1 tejto zmluvy a je jej  neoddeliteľnou súčasťou  a zároveň záväzok klienta 

zaplatiť advokátskej kancelárii odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.   

2. Špecifikácia spracovania spisov: 

- štúdium každého spisu 

- časové zosúladenie jednotlivých úkonov 

- priradenie doručeniek k úkonom 

- zostavenie zoznamu chýbajúcich úkonov pre každý spis osobitne 

- spracovanie návrhu chýbajúcich úkonov v časovej a procesnej postupnosti 

- odsúhlasenie postupu s klientom 

- návrh ďalších procesných úkonov po obdržaní reakcie zo strany stavebníka 

- prípadná príprava ďalších návrhov, podľa procesnej situácie v každom konaní 

osobitne  

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Advokát sa zaväzuje, že právne služby bude poskytovať v súlade so zákonom                              

č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších platných právnych predpisov.  

2. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri plnení úloh, vyplývajúcich zo zmluvy. 

3. Advokát je pri vybavovaní záležitostí klienta bude postupovať s odbornou 

starostlivosťou, pričom je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, využívať 

a dodržiavať zákonné prostriedky,  využívať svoje vedomosti a skúsenosti, Advokát                

sa bude riadiť pri vybavovaní záležitostí pokynmi a príkazmi klienta.  Od pokynov 

klienta sa môže advokát odchýliť len ak je to naliehavo nutné v záujme klienta a advokát 

nemôže včas obdržať  jeho súhlas. Advokát je povinný upozorniť klienta na prípadnú 

nesprávnosť jeho pokynov.  

4. Klient je povinný poskytovať advokátovi úplné a pravdivé informácie o skutkovom 

a právnom stave veci a odovzdať mu všetky  podklady pre riadne a včasné poskytovanie 

právnych služieb advokátom v zmysle tejto zmluvy.  

5. Klient má právo, aby bol advokátom informovaný o priebehu vybavovania veci 

a poskytovania právnych služieb a to spravidla ústnou formou pri osobných 

rokovaniach alebo telefonicky, pokiaľ z povahy a závažnosti veci nevyplýva, že je  

potrebná iná forma informácie.  

6. Advokát môže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb v prípade, že klient 

nebude advokátovi poskytovať potrebnú a požadovanú súčinnosť. V prípade,                                

že advokát písomne oznámi klientovi odstúpenie od zmluvy je povinný počas 15 dní 

odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení vykonať všetky neodkladné 

úkony a opatrenia v záujme veci a klienta. V prípade ukončenia zmluvy advokát vráti 

klientovi všetky odovzdané listiny a podklady.  
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III. 

Čas plnenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy                                            

na obdobie:  do 100 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

         IV. 

Odmena a náhrady za poskytovanie právnych služieb 

 

1. Na určenie výšky odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času                     

sa vzťahuje platná právna úprava – vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách 

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších 

predpisov.  

2. Klient sa za poskytnuté právne služby  - za celé vybavenie veci v dohodnutom rozsahu 

a v dohodnutom časovom období - zaväzuje zaplatiť advokátovi zmluvnú paušálnu 

odmenu vo výške  

............................ EUR  bez DPH ( slovom ................ eur bez DPH ) 

............................ EUR s DPH   ( slovom ................. eur s DPH   ),  

 ( ďalej len paušálna odmena )  na bankový účet advokáta uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy, na základe faktúry vystavenej advokátom.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát vystaví faktúru podľa bodu 2 tohto článku                         

po vykonaní objednaných právnych služieb a odovzdaní spisov uvedených v prílohe 

č. 1 tejto zmluvy klientovi. Faktúra bude splatná v lehote 15 dní od jej doručenia 

klientovi.  

4. Dohodnutá paušálna odmena podľa tohto článku zahŕňa aj náhradu hotových 

výdavkov a náhradu za stratu času advokáta v zmysle vyhl. č. 65/2004 Z.z., 

vynaložených advokátom pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy.                   

Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne vynaložené s poskytovaním 

právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, cestovné, poštovné 

a telekomunikačné, výdavky  na znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy 

z verejných registrov. Advokát a klient sa dohodli, že v dohodnutej paušálnej odmene 

sú zahrnuté aj miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné výdavky 

v zmysle ust. § 16 ods.3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. v platnom znení a ich náhradu si 

advokát nebude uplatňovať samostatne.  

5. Ak advokát neposkytne právne služby do úplného vybavenia vecí, patrí mu pomerná 

časť dohodnutej paušálnej odmeny. Na žiadosť klienta predloží klientovi                                   

pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.  

 

 

V. 

Miesto poskytovania právnych služieb 

 

1. Právne služby budú poskytované v sídle advokáta prípadne podľa dohody s klientom 

v mieste dohodnutým s klientom.  
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VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami 

zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

2. Zmluva je platná odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 5 zákona a slobode informácií.  

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať výlučne písomnou 

formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.  

4. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že túto uzavreli slobodne, určite a vážne,                            

bez nátlaku a tiesne, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu túto podpísali.  

5. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom advokát obdrží jeden rovnopis 

a klient dva rovnopisy. 

6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

č. 1 – Zoznam spisov 

č. 2 – cenová ponuka 

 

 

V ............................dňa .........................  V Pezinku, dňa .................. 

 

 

           

 

  

 ...........................................................  .................................................... 

 advokát      klient 

 

 

 

 


