Zmluva
o poskytnutí právnej pomoci
uzatvorená v zmysle § 488 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §-u 18 a nasl. zákona
č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
medzi:

advokátom:

Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o.
spol. zap. OR OS TN, Oddiel: Sro, vložka č. 33827/R
sídlo na ul. G.Švéniho č. 6, 971 01 Prievidza
IČO: 50 595 652
JUDr. Gabriel Olšovský – advokát, konateľ
zapísaný v zozname SAK pod č. 5973
č. IBAN: SK 5111 0000 0000 2943 030802 Tatra banka, a.s.
ďalej označovaný len ako „Advokát“

a
klientom:

Obec Kocurany
Obecný úrad
Kocurany 105
972 02 Kocurany
IČO: 00648868
obec zastúpená Ing. Vojtechom Čičmancom – starostom obce
ďalej označovaný len ako „Klient“

advokát a klient spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“.
I.

Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu ako aj
spôsobilosť na právne úkony s ňou súvisiace nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo
vylúčené.
2. Klient vyhlasuje, že vždy poskytne Advokátovi úplné a pravdivé údaje skutkového stavu, berie
na vedomie, že je povinný uviesť všetko, čo je potrebné na správne zastupovanie jeho zákonných
záujmov.
II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Advokáta poskytnúť právnu pomoc Klientovi v rozsahu
určenom v tejto zmluve a záväzok Klienta riadne a včas platiť za túto pomoc dohodnutú odmenu
podľa podmienok tejto zmluvy.
III.
1.
2.
3.
4.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Advokát sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným Advokátom a Klient s tým
súhlasí.
Pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť jeho advokátsky koncipient alebo aj iný
zamestnanec Advokáta a Klient s tým vyjadruje súhlas.
Advokát je povinný pri výkone advokácie 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.
Advokát je povinný 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. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.
5. Advokát je povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať Klienta, ktorý je
spotrebiteľom právnej služby o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto
úkonu, inak mu odmena nepatrí. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby
vykonať bezodkladne.
6. Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak
a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého
záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb požiada,
b) sú záujmy Advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa
právne služby mali poskytnúť,
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.
7. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek
poučeniu Advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu.
8. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient neuhradí
dohodnutú zmluvnú odmenu v lehote uvedenej v tejto zmluve a vtedy, ak Klient neposkytne
primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu,
hoci bol o to písomne požiadaný.
9. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa odsekov 7,8 sa zmluva zrušuje
okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde Klientovi.
10. Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia Klientovi o odstúpení od zmluvy
o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak
klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto
povinnosti netrvá.
11. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania
legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak.
12. Pozbaviť Advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient po zániku Klienta iba jeho
právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta
povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych
nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.
IV.
1.

Odmena a rozsah právnej pomoci

Advokát a Klient sa dohodli na zmluvnej odmene vo výške 150,- € / 1 hod. za poskytovanie
právnych služieb, ak klient požiada o poskytnutie právnej služby. Advokát sa zaväzuje
poskytnúť právnu pomoc v týchto oblastiach:
a. Obchodné právo
b. Občianske právo
c. Správne právo
d. Zákon o obecnom zriadení
e. Zákon o majetku obce
f. Zákon o majetku obcí
V tejto službe nie sú zahrnuté právne služby týkajúce sa sporovej agendy. Advokát a Klient sa
dohodli, že klient zaplatí zmluvnú odmenu v lehote 3 dní od uzavretia tejto zmluvy na číslo
účtu uvedené v úvode tejto Zmluvy. V tejto odmene nie sú zahrnuté preukázateľne, účelne
vynaložené náklady Advokáta, ktoré sa klient zaväzuje nahradiť v plnej výške v lehote 7 dní od
predloženia ich vyúčtovania na číslo účtu uvedené v úvode tejto Zmluvy.
2. V tejto odmene nie je zahrnutá náhrada hotových výdavkov, ktoré sa klient zaväzuje zaplatiť
advokátovi v zmysle právneho predpisu upravujúceho túto oblasť (Vyhláška o odmene
a náhrade trov advokáta).

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Táto zmluva zaniká výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je 1 mesiac od písomného doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia ich zmluvné prejavy
sú dostatočne zrozumiteľné, vážne a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny
úkon je urobený v predpísanej forme.
Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch.
Zmluva je platná a účinná dňom podpísania Zmluvnými stranami. Zmeny tejto Zmluvy musia
byť vyhotovené vo forme písomných, postupne číslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými
stranami.
Zmluva bola uzavretá zo slobodnej vôle Zmluvných strán, určite a vážne, bez skutkového
a právneho omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto skutočnosť Zmluvné
strany potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Prievidzi dňa: 12.6.2018

Advokát:

___________________
JUDr. Gabriel Olšovský
konateľ spoločnosti
Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o.

Klient:

____________________
Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany

