Zmluva o poskytovaní právnych služieb „2019“
uzavretá podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník - v znení
neskorších predpisov a zákona 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
(v ďalšom aj ako „Zmluva“)
Advokát:
Mgr. Csaba Bodnár - advokát
so sídlom: Továrenská 1, 94303 Štúrovo, Slovenská republika
IČO: 42338051
DIČ: 1083527929
Zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora pod č. 6709
Zapísaný do zoznamu euroadvokátov, ktorý vedie Budapesti Ügyvédi Kamara (Advokátska
komora mesta Budapest) pod č. E-205
ako euroadvokát so sídlom: 1162 Budapest, Kötőfék u. 5, Maďarsko
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Štúrovo
IBAN: SK56 0200 0000 0034 1353 5154
SWIFT: SUBASKBX
(ďalej len ako „Advokát“)
a
Klient:
Obec Svodín
so sídlom: Hlavná 1117/1, 94354 Svodín, Slovenská republika
IČO: 00309281
DIČ: 2020412713
Zastúpený: Mgr. Szabolcs Méri – starosta obce
(ďalej len ako „Klient“)
(„Advokát“ a „Klient“ v ďalšom spolu ako „Zmluvné strany“)
I.
1. Advokát sa zaväzuje na základe písomnej, ústnej, e-mailovej alebo aj telefonickej
objednávky poskytovať v prospech Klienta právne služby počas trvania tejto Zmluvy a
Klient sa zaväzuje uhrádzať za poskytovanie právnych služieb Advokátovi odmenu podľa
článku III. tejto Zmluvy. Ústna alebo telefonická objednávka musí byť bezodkladne
potvrdená formou e-mailu alebo písomne.
2. Poskytovaním právnych služieb sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä:
a) poskytovanie právneho poradenstva starostovi obce a starostom určeným zamestnancom
Klienta,
b) správa zmluvných vzťahov Klienta,
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c)
d)
e)
f)
g)

spracúvanie právnych rozborov a analýz pre Klienta,
osobné konzultácie po dohode strán v sídle Klienta, resp. Advokáta,
zhodnotenie rizík z právneho hľadiska vyplývajúcich pre Klienta z hodnotenej situácie,
účasť na rokovaniach ohľadne uzavretia zmlúv alebo iných záležitostí,
iné dohodnuté formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

3. Predmetom tejto Zmluvy nie je zastupovanie Klienta v konaní pred súdmi, orgánmi
verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Tieto budú predmetom samostatnej dohody
Zmluvných strán.
4. Na poskytovanie právnych služieb podľa tejto Zmluvy sa okrem ustanovení Obchodného
zákonníka o mandátnej zmluve vzťahujú ustanovenia zákona č. 586/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov – zákona o advokácii – a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
II.
1. Advokát je povinný postupovať pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto Zmluvy s
odbornou starostlivosťou, účelne a hospodárne, pri využití všetkých právnych
prostriedkov a riadiť sa pokynmi Klienta. Advokát nie je viazaný pokynmi Klienta, ktoré
sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so stavovskými predpismi
Slovenskej advokátskej komory; na tento rozpor Klienta upozorní.
2. Klient je povinný poskytnúť Advokátovi všetku potrebnú súčinnosť. Klient sa
predovšetkým zaväzuje poskytnúť Advokátovi všetky dostupné informácie a dokumenty
vzťahujúce sa na predmet poskytovaných právnych služieb, vrátane všetkých nových
skutočností a udalostí vzťahujúcich sa na predmet poskytovaných právnych služieb a
informovať Advokáta o každej situácii, kedy Klientovi hrozí akákoľvek ujma alebo škoda
a táto situácia súvisí so službami, ktoré Advokát poskytol alebo poskytuje Klientovi. V
prípade, ak Advokát požiada Klienta o stanovisko alebo pokyn a Klient neodpovie v
primeranej lehote, Advokát uskutoční len naliehavé opatrenia, aby Klient neutrpel škodu
na svojich právach a oprávnených záujmoch.
3. Advokát poskytuje právne služby pre Klienta pri dodržiavaní zásad zakotvených v zákone
č. 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov - zákona o advokácii.
4. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto Zmluvy.
III.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena, ktorú sa Klient zaväzuje uhradiť Advokátovi je
dohodnutá ako paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v rozsahu podľa článku
I. tejto zmluvy vo výške 300,- € bez DPH za každý aj začatý mesiac. Daň z pridanej
hodnoty bude k odmene pripočítaná vo výške a spôsobom ustanoveným príslušnými
právnymi predpismi.
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2. Odmenu vo výške dohodnutej v článku III. odseku 1. Klient uhradí Advokátovi na účet
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy na základe faktúry vystavenej Advokátom, so splatnosťou
14 kalendárnych dní počítaných odo dňa vystavenia faktúry. Faktúra bude vystavená vždy
k poslednému dňu predmetného kalendárneho mesiaca.
3. Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok (podľa príslušných ustanovení Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov):
a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s
poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a
telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
b) na náhradu za stratu času (§ 17).
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Advokát je povinný oznámiť Klientovi predpokladanú
výšku hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s
poskytovaním právnych služieb (vrátane straty času) podľa článku III. ods. 3 tejto Zmluvy
ešte pred vykonaním úkonu, s ktorým sú takéto výdavky spojené.
IV.
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 16.01.2019 do 31.12.2019. Každá zo Zmluvných
strán ju môže ukončiť výpoveďou danou druhej strane v písomnej forme. Výpoveď musí
byť adresátovi doručená.
2. Klient môže túto Zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať
s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca v ktorom bola výpoveď doručená
Advokátovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
3. Advokát môže túto Zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Klientovi, ak z výpovede
nevyplýva neskorší čas.
V.
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Klienta v súlade s § 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka - v znení neskorších predpisov.
2. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami
príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 586/2003 Z.z. a zákona č. 513/1991 Zb.
- Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov.
3. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1
rovnopis.
4. Táto Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si ju
riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola nikým
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a ničím obmedzená, a že teda s obsahom tejto Zmluvy bez výhrad súhlasia a preto ju
vlastnoručne podpisujú.
V Štúrove, dňa 15. januára 2019

_____________________________
Mgr. Szabolcs Méri
starosta
Obec Svodín

_____________________________
Mgr. Csaba Bodnár
advokát
európai közösségi jogász
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