
 

 

 

ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 
uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ust. § 566 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

▪ Mandatár 
LAW FIRM s.r.o. 

 so sídlom: Špitálska 10, 811 08 Bratislava 
 IČO: 36 867 209   
 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 63660/B 
 zastúpená: JUDr. Ing. Michalom Žiaranom, advokátom a konateľom        
 (ďalej len „Advokát“ v príslušnom gramatickom tvare) 
                                                                                              

a 
 

▪ Mandant 
Obec Kostolná-Záriečie 
so sídlom: 913 04 Kostolná-Záriečie 148 
IČO: 00 311 693 
zastúpená: Ing. Miroslavom Jančárom, starostom obce 
(ďalej len „Klient“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
(ďalej Advokát a Klient spolu len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare, každý z nich jednotlivo 
tiež ako „Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 
v tomto znení: 

 
Článok I. 

Predmet Zmluvy a rozsah právnej pomoci 
1.1. Advokát sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje zastupovať Klienta v súdnom spore vedenom na Okresnom súde 

Trenčín pod sp.zn.: 36Cb/509/2015 žalobcu NR-ART, s.r.o. [so sídlom: Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 
34 129 405], o zaplatenie 98 428,45 eur s pr., ako i konaniach so sporom súvisiacich a Klient sa na základe 
tejto Zmluvy zaväzuje za to Advokátovi zaplatiť odmenu, to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve 
a/alebo v zákone 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 predpisov a/alebo zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a/alebo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o 
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej 
spolu len „Právna pomoc“ v príslušnom gramatickom tvare).  

 
Článok II. 

Práva a povinnosti Advokáta 
2.1. Advokát sa zaväzuje, že bude pri poskytovaní Právnej pomoci Klientovi postupovať tak, aby chránil práva 

a/alebo oprávnené záujmy Klienta, svedomito a dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať 
to, čo považuje podľa svojho presvedčenia a/alebo príkazu Klienta za prospešné.  

2.2. Advokát je pri poskytovaní Právnej pomoci povinný zachovávať Ústavu SR, zákony a/alebo všeobecne 
záväzné právne predpisy a v ich medziach sa riadiť príkazmi Klienta. 
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2.3. Advokát môže písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi Advokátom a Klientom 
a/alebo ak mu Klient neposkytne potrebnú súčinnosť a/alebo dohodnutú odmenu. 

2.4. Advokát môže písomne vypovedať túto Zmluvu bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď 
Klientovi doručená. 

 
Článok III. 

Práva a povinnosti Klienta, odmena za poskytovanie Právnej pomoci 
3.1. Klient sa zaväzuje za poskytnutú Právnu pomoc (bez ohľadu na počet úkonov právnej služby) uhradiť 

Advokátovi:  
a) zmluvnú hodinovú odmenu vo výške: =70=€ (slovom: sedemdesiat eur) a (kumulatívne) 
b) trovy právneho zastúpenia vypočítané v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov tak, 
ako budú tieto trovy právneho zastúpenia Klientovi (Klienta) za úkony Advokáta protistranou uhradené 
(od protistrany vymožené), 

(ďalej a/ a b/ spolu a/alebo jednotlivo len „Odmena“ v príslušnom gramatickom tvare), 
pričom Odmena (alebo akákoľvek jej časť) je splatná do: 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa skutočností 
rozhodných pre jej vznik – poskytnutie Právnej pomoci Advokátom a/alebo uhradenie  (vymoženie) trov 
právneho zastúpenia Klienta za úkony Advokáta protistranou (od protistrany). 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient v lehote do dvoch týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
uhradí Advokátovi zálohu na Odmenu vo výške: =700=€ (slovom: sedemsto eur); Zmluvné strany sa ďalej 
dohodli, že Advokát môže od Klienta požadovať ďalšiu zálohu na Odmenu potom, čo bude Klientovi 
poskytnutá Právna pomoc v rozsahu už uhradenej zálohy. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ku dňu 
podpisu tejto Zmluvy mu zo strany advokáta bola poskytnutá Právna pomoc v rozsahu 4 (slovom: štyroch) 
hodín (prevzatie a štúdium veci, podanie odporu proti platobnému rozkazu). 

3.3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ukončenie tejto Zmluvy výpoveďou alebo odstúpením Klienta alebo 
odstúpením Advokáta pred vznikom nároku Advokáta na Odmenu, nemá vplyv na vznik nároku Advokáta na 
Odmenu a/alebo povinnosť Klienta Odmenu uhradiť v budúcnosti podľa tejto Zmluvy – per analogiam 
ustanovenie § 351 ods. 1 in fine zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.   

3.4. Klient môže písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním a Advokátom a/alebo 
ak si Advokát neplní povinnosti podľa tejto Zmluvy. Právne účinky odstúpenia pritom nastanú dňom 
doručenia odstúpenia Advokátovi. 

3.5. Klient môže písomne vypovedať túto Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď 
Advokátovi doručená. 

3.6. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi všetky potrebné informácie, podklady, dokumentáciu a/alebo 
vysvetlenia potrebné v súvislosti s poskytovaním Právnej pomoci, ako i  poskytovať Advokátovi na požiadanie 
všestrannú súčinnosť a/alebo spoluprácu. 

 
Článok  IV. 

Záverečné ustanovenia 
4.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do právoplatného skončenia všetkých konaní 

špecifikovaných v Článku I. bod 1.1. tejto Zmluvy. 
4.2. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité kdekoľvek v tejto Zmluve majú význam priradený im pri 

ich definovaní v úvodzovkách v zátvorke v príslušnej časti tejto Zmluvy – uvedené platí aj v prípade, že 
takýto pojem je použitý ešte pred samotnou definíciou. 

4.3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že právne vzťahy touto Zmluvou neupravené a/alebo z tejto Zmluvy 
vyplývajúce sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov.  

4.4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane jeden (1) 
rovnopis. 
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4.5. Zmluvu možno meniť len písomnými očíslovanými dodatkami, na ktorých sa Zmluvné strany dohodnú, 
pričom takto prijaté dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

4.6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Klienta. 
4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto Zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluva 

predstavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú. 
 

****** 
  
 V Trenčíne dňa      V Trenčíne dňa 
 
 
 
 
 
 
 .........................................................   ......................................................... 
 Advokát      Klient 


