
uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.  

455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami : 
 

Advokátka :    JUDr. Miroslava Hudecová, advokátka 

so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Ţiar nad Hronom  

zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom: 4787  

IČO: 450 21 805   DIČ: 1077497146  

(ďalej len „advokátka") 
 

Klient: Mesto Žiar nad Hronom 

Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta  

Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Ţiar nad Hronom  

IČO: 00 321 125 DIČ: 2021339463  

(ďalej len „klient") 
 

ČLÁNOK I.       PREDMET ZMLUVY 
 

1.  Advokátka sa s účinnosťou od 1. marca 2011 zaväzuje poskytovať klientovi v rozsahu podľa jeho 

poţiadaviek nasledovné právne sluţby: 
 

a) právne zastupovanie klienta v jeho právnych veciach a zastupovanie klienta pri oficiálnych 

zmluvných rokovaniach, vyhotovovanie zmlúv, preverovanie správnosti zmlúv predkladaných     

inými subjektmi a poskytovanie právneho usmernenia zamestnancom klienta (nesporová         

agenda a zmluvy), 

b) právne zastupovanie klienta v jeho právnych veciach podľa jeho poţiadaviek a zastupovanie     

klienta v potrebnom rozsahu pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj      

právnickými a fyzickými osobami vo veciach, ktoré sú predmetom súdnych sporov                                   

a nesporových konaní (sporová a nesporová agenda na súdoch, orgánoch štátnej správy                    

a samosprávy). 
 

(ďalej v texte aj ako „právne sluţby") 
 

ČLÁNOK II.    PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1. Advokátka sa zaväzuje : 
 

a) vykonať bez zbytočného odkladu všetky právne úkony, ktoré sú podľa jej názoru potrebné na 

úspešné ukončenie prevzatých právnych vecí; 

b) podľa poţiadaviek klienta a na základe plnej moci ním udelenej prevziať jeho právne       

zastupovanie vo veciach uvedených v článku I. bod 1) písm. b) tejto zmluvy (sporová                             

a nesporová agenda na súdoch, orgánoch štátnej správy a samosprávy); 

c) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s        

výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie    

príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak; 

d) poskytovať právne sluţby v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky; 

e) 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     

advokátka viazaná. 

f) pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne vyuţívať všetky právne prostriedky            

a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné.       

Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych sluţieb. 

2. Advokátka zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila v súvislosti s výkonom advokácie. 

Advokátka má uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri 

výkone advokátskej činnosti a to na poistnú sumu vo výške 260.000 €. 

3. Klient sa zaväzuje spolupracovať s advokátkou, riadne a včas jej predkladať poţadované   

podklady, doklady a informácie, zabezpečiť pre advokátku plnomocenstvo na právne   

zastupovanie vo vyššie uvedených právnych veciach a zaplatiť jej dohodnutú odmenu za podmienok 

stanovených touto zmluvou, a to vrátane náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času.

 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 



 

 

ČLÁNOK III. ODMENA ZA PRÁVNE SLUŽBY 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov     

za poskytovanie právnych sluţieb v znení neskorších predpisov dohodli na paušálnej odmene vo 

výške 1550 €/mesiac. 

2. Klient je povinný uhradiť advokátke okrem dohodnutej odmeny aj všetky hotové výdavky účelne a 

preukázateľne vynaloţené v súvislosti s poskytovaním právnych sluţieb, najmä na súdne poplatky 

a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady        

a odpisy a náhradu za stratu času. 

3. Advokátka vyúčtuje klientovi odmenu za poskytovanie právnych sluţieb v zmysle tejto zmluvy raz 

mesačne. Faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia klientovi. 

 

ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Advokátka je oprávnená odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych sluţieb len zo závaţných 

dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v 

rozpore s predpismi komory. Advokátka tak postupuje vţdy, ak zistí dôvody uvedené v ustanovení 

§ 21 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Odstúpením od 

zmluvy o poskytovaní právnych sluţieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť 

dôjde klientovi. Advokátka je povinná do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od 

zmluvy o poskytovaní právnych sluţieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak 

klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátke, ţe na splnení tejto povinnosti 

netrvá. 

2. Klient je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, v prípade ak advokátka porušuje svoje povinnosti      

v zmysle tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych sluţieb sa zmluva zrušuje 

okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde advokátke. Od účinnosti odstúpenia je advokátka 

povinná nepokračovať v činnosti, na ktorú sa odstúpenie vzťahuje. Je však povinná klienta 

upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 

klientovi nedokončením činnosti, na ktorú sa odstúpenie vzťahuje. 

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1. marca 2011 do 28. februára 20.12. Tento 

zmluvný vzťah moţno ukončiť na základe písomnej dohody alebo písomnou výpoveďou, pričom 

výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po jej doručení. 

4. Zmluvou neupravené vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú ustanoveniami zákona č. 

586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom 

podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o 

odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych sluţieb v znení neskorších predpisov 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

5. Zmluvu je moţné meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných osobami 

oprávnenými konať v mene zmluvných strán. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho jedno vyhotovenie prevezme advokátka a 

dve vyhotovenia prevezme klient po jej podpise. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňa 01.03.2.011, nie však skôr 

ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, ţe si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, 

váţne, určito a zrozumiteľne a na znak vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Žiari nad Hronom, dňa 24.02.2011 

 

 

  

Podpísané 

 

Podpísané 



 


