ZMLUVA
o poskytovaní právnych služieb
uzavretá v zmysle ustanovení vyhl. č. 655/2004 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Klient:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Konajúci prostredníctvom:

Obec Oľdza
00 305 651
Oľdza č. 16, 930 39 Oľdza
Ildikó Gyurcsiová, starosta
(ďalej len ako „klient“ )

a
Advokát:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Zapísaný:
Bankové spojenie:

JUDr. Jozef Pojdák – advokát
30849551
Sv. Cyrila a Metoda 842/12, 900 29 Nová Dedinka
zoznam advokátov SAK č.: 3818
2621028136/1100, Tatra banka, a.s.
(ďalej len ako „advokát“ )

(klient a advokát spolu ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet Zmluvy
1.

Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi na požiadanie právnu pomoc a poradenstvo
uskutočňovaním úkonov v súvislosti s uplatňovaním a realizáciou záujmov klienta na
území Slovenskej republiky.

2.

Advokát sa zaväzuje pre klienta vykonávať nasledovné úkony právnej pomoci: právne
porady, spracovanie zmlúv podľa požiadaviek klienta, vytváranie právnych rozborov
a analýz, príprava právnych dokumentov a listín, zastupovanie pred súdmi, štátnymi
orgánmi, orgánmi samosprávy, zastupovanie pri rokovaniach s tretími osobami, príprava
a podanie návrhov, žiadostí, sťažností, podnetov a iných podaní podľa pokynov klienta.

3.

Klient je oprávnený požiadať advokáta o poskytnutie právnej pomoci počas trvania tejto
Zmluvy, a zároveň advokát sa zaväzuje poskytnúť klientovi právnu pomoc podľa zadanej
požiadavky a dodaných podkladov v odvetví práva obchodného, občianskeho,
pracovného, trestného ako aj v oblastiach úzko súvisiacich s požiadavkami klienta.

4.

Klient sa zaväzuje odovzdávať požiadavky na plnenie advokáta podľa tejto Zmluvy
písomne emailom na adresu pojdak@ak-pojdak.sk a to v dostatočnom časovom predstihu
pred požadovaným termínom dodania výsledku právnej pomoci.

5.

V mene klienta je oprávnenou osobou odovzdávať podklady a zadávať úlohy advokátovi
a preberať výsledky právnej pomoci Ildikó Gyurcsiová, starostka obce.

Článok II.
Odmena advokáta
1.

Advokát s klientom si v zmysle ustanovenia § 5 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. dohodli za
poskytnutie právnych služieb paušálnu odmenu vo výške 150,- € mesačne za
poskytovanie právnej pomoci v neobmedzenom rozsahu hodín za jeden kalendárny
mesiac.

2.

V súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 655/2004 Z.z., advokát má právo na náhradu
cestovných výdavkov v zmysle zákona č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov, okrem cestovných výdavkov z miesta sídla advokáta do sídla
klienta.

3.

Odmena podľa ods. 1 tohto článku je uvedená bez DPH. Advokát je platcom DPH. DPH
bude pripočítané k odmene na ktorú vznikol advokátovi nárok vo vystavenej faktúre
v súlade s týmto článkom.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že dojednanú odmenu v zmysle tohto článku bude klient
uhrádzať advokátovi na základe faktúry vystavenej do 5 dňa v mesiaci nasledujúcom po
mesiaci, za ktorý vznikol nárok na odmenu podľa odseku 1 tohto článku.

5.

Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia klientovi, pokiaľ nie je medzi
zmluvnými stranami v individuálnom prípade dojednané inak.

6.

Odmena nezahŕňa náklady na súdne poplatky, správne poplatky a iné výdavky vzniknuté
a súvisiace s poskytovaním právnej pomoci.

7.

Klient má právo reklamovať vystavenú faktúru do 2 dní odo dňa jej doručenia. Advokát
je povinný reklamáciu faktúry vyhodnotiť do 2 dní a vystaviť opravnú faktúru.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena bude uhrádzaná bezhotovostným prevodom na
účet advokáta podľa platobných údajov uvedených vo faktúre, pričom odmena sa
považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet.

9.

V prípade omeškania s úhradou faktúry má advokát nárok na úhradu sankcie za
omeškanie vo výške 0.05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
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Článok III.
Práva a povinnosti advokáta
1.

Pri poskytovaní právnych služieb je prvoradý záujem klienta. Klientove oprávnené
záujmy majú prednosť pred inými záujmami advokáta, ako aj pred jeho ohľadom na
iných advokátov.

2.

Advokát postupuje so svedomitosťou a starostlivosťou vo veciach jemu zverených
klientom v rámci predmetu Zmluvy špecifikovanému v článku I. tejto Zmluvy. Advokát
spracúva a inak nakladá s osobnými údajmi, ktoré mu poskytne Klient v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom informácie a poučenie o právach
dotknutých osôb sú dostupné na http://www.ak-pojdak.sk/gdpr.html.

3.

Advokát nie je oprávnený bez súhlasu klienta overovať pravdivosť alebo úplnosť
skutkových informácií poskytnutých klientom. Ak má o ich pravdivosti alebo úplnosti
dôvodné pochybnosti, poučí klienta o možných právnych dôsledkoch takto získanej
informácie; možnosť odstúpiť od tejto Zmluvy nie je tým dotknutá.

4.

Advokát nesmie použitím informácie, ktorú v súvislosti s poskytovaním právnych služieb
získal o klientovi alebo od klienta, spôsobiť klientovi ujmu a sebe alebo tretej osobe
zabezpečiť na ujmu klienta prospech.

5.

Advokát nezodpovedá za okolnosti, ktoré nemohol ovplyvniť ani pri vynaložení všetkej
odbornej starostlivosti, teda nezodpovedá za škodu, ktorá bola klientovi spôsobená
v dôsledku vyššej moci, prírodných katastrof, porúch strojov, porušenia záväzkov tretích
osôb, vydaných rozhodnutí, opatrení, nariadení a zákonov a pod.

6.

Pokiaľ sa advokát dozvie o okolnosti podľa predošlého odseku, je povinný oboznámiť
o tom klienta bez zbytočného odkladu.

Článok IV.
Prehlásenie advokáta o mlčanlivosti
1.

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel
pri poskytovaní právnych služieb klientovi. Advokát je povinný všetky osoby, ktoré sa
podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb klientovi, poučiť o
rozsahu ich zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a možných následkoch ich
porušenia.

2.

Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti
spojenej s poskytovaním právnych služieb klientovi, trvá aj po skončení zmluvného
vzťahu.
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Článok V.
Práva a povinnosti klienta
1.

Klient sa zaväzuje riadne, včas a úplne informovať advokáta o všetkých dôležitých
skutočnostiach za účelom naplnenia predmetu Zmluvy špecifikovanému v článku I.
Spôsob a rozsah poskytnutia informácie advokátovi je na vôli klienta. Klient prehlasuje,
že si je vedomý toho, že neposkytnutie informácie včas a riadne môže mať vplyv na
možnosti riešenia právneho problému, ktorý je predmetom poskytovanej právnej pomoci.

2.

Klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi odmenu za poskytovanie služieb podľa čl. II. tejto
Zmluvy a v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Článok VI.
Súčinnosť zmluvných strán
Na účel včasného a riadneho plnenia povinností, rovnako aj na účel dodržiavania
zodpovedajúcich práv vyplývajúcich pre advokáta i klienta z ustanovení tejto Zmluvy sa
zmluvné strany zaväzujú vo vzájomnom vzťahu k informačnej povinnosti
o skutočnostiach súvisiacich s predmetom tejto Zmluvy, najmä o právnych
skutočnostiach spôsobujúcich vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností
a o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť spôsob a postup pri riešení právneho problému
klienta a poskytovanie právnej pomoci.

Článok VII.
Trvanie Zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.

Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou možno ukončiť nasledovne:
a) dohodou zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou podanou ktoroukoľvek zo zmluvných strán;
c) odstúpením od Zmluvy.

3.

Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

4.

Odstúpiť od tejto Zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana, pokiaľ druhá zmluvná
strana opakovane poruší povinnosti podľa tejto Zmluvy, a to aj po predchádzajúcom
písomnom upozornení na porušenie zmluvných povinností. Za porušenie povinností
klienta možno považovať neuhradenie dojednanej odmeny, ktorej suma presiahne sumu
360 €. Za porušenie povinností advokáta sa považuje neposkytnutie právnej pomoci
podľa tejto Zmluvy v dojednanom termíne, a to bez udania dôvodu jej neposkytnutia.
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Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť dodatkom k Zmluve uzavretým v
písomnej forme opatreným podpismi oboch zmluvných strán.

2.

Táto Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

3.

Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto Zmluvy alebo inak súvisiace s touto
Zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán. Ak nebudú
takto vyriešené v primeranej dobe, môžu byť predložené na rozhodnutie príslušnému
súdu.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli
jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky. Zmluva bola uzatvorená
po vzájomnom prejednaní, podľa vážnej a slobodnej vôle zmluvných strán, bez nátlaku,
tiesne, nevýhodných podmienok a v predpísanej forme, čo zmluvné strany potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

V Oľdzi, dňa 03.04.2019

V.R.
....................................................
Obec Oľdza
v zast.: Ildikó Gyurcsiová, starosta

V Oľdzi, dňa 03.04.2019

V.R.
....................................................
JUDr. Jozef Pojdák – advokát
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