Z M L U VA
o poskytovaní právnych služieb
Klient:

Obec Kojatice,
Obecný úrad Kojatice
Kojatice 200
082 32 Svinia
IČO: 00327263
konajúci starostom obce: Anton Aštary
a

Advokát:

Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
so sídlom podnikania Prešov, Masarykova 13, PSČ: 080 01,
IČO:50581121, DIČ: 2120375741, DIČ DPH: SK2120375741
zápis v Obchodnom registri OR Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 33598/P
účet VÚB, a. s., IBAN: SK 13 0200 0000 0026 3755 7753,
konajúci prostredníctvom konateľa: JUDr. Peter Rak, advokát

uzatvárajú v zmysle ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 586/2003 Z. z.
o advokácii túto zmluvu:
I.

Predmet zmluvy

1/
Na základe tejto zmluvy sa advokát zaväzuje poskytovať právne služby klientovi
v právnych veciach týkajúcich sa všetkých obecných záležitostí, a to najmä v súdnych
konaniach, správnych konaniach (územných, stavebných, kolaudačných, priestupkových
konaniach a pod.), na zastupovanie pri jednaniach so štátnymi úradmi, vo veciach
vymáhania pohľadávok, právneho poradenstva, vypracovania dokumentov a zmlúv atď.,
a to vo všetkých konaniach, v mimosúdnom, súdnom, exekučnom konaní a právnymi vecami
s nimi súvisiacimi, najmä v súlade s potrebami klienta na základe jeho požiadania.
2/
Pri poskytovaní právnych služieb advokát rešpektuje právne predpisy a v ich
medziach sa riadi príkazmi klienta, tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy klienta.
II.

Odmena za poskytovanie právnych služieb

1/
Odmena advokáta sa účtuje podľa platnej Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
2/
Účastníci si dohodli mesačnú paušálnu odmenu vo výške 500,- eur bez DPH.
Vzhľadom na to, že advokát je platcom DPH, celková odmena je 600,- eur vrátane DPH za
každý začatý mesiac poskytovania právnych služieb a to od 01.05.2019. Účastníci si
zároveň dohodli jednorázovú odmenu vo výške 1.000,- eur bez DPH (1.200,- eur s DPH) pri
prevzatí zastupovania.
3/
Dohodnutú paušálnu odmenu za poskytované služby sa zaväzuje klient zaplatiť
advokátovi do 15 dňa mesiaca za daný mesiac, jednorázovú odmenu sa klient zaväzuje
zaplatiť ihneď po uzatvorení tejto zmluvy.
4/
Výška paušálnej odmeny je stanovená s prihliadnutím na predpokladanú vecnú a
časovú náročnosť práce a na základnú sadzbu hodinovej odmeny advokáta, pričom na
základe dohody predpokladaný objem poskytovaných právnych služieb, na ktorých
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poskytnutie je advokát každý mesiac pripravený, po poskytnutí zľavy predstavuje cca 8-10
hod. mesačne.
III.

Ďalšie dojednania

1/
Klient súhlasí s tým, aby mu advokát oznamoval postup v konaniach a iné informácie,
doručoval písomnosti a zasielal výzvy, žiadosti a iné písomnosti aj formou elektronickej
pošty.
2/
Klient súhlasí s poskytovaním právnych služieb aj prostredníctvom právneho
koncipienta advokáta.
3/
Klient je povinný poskytnúť advokátovi potrebnú súčinnosť, a to najmä doručiť
advokátovi všetky listinné a iné dôkazy týkajúce sa jeho právnej veci, odpovedať na výzvy
a žiadosti advokáta, doručiť do kancelárie advokáta ním vyžiadané dokumenty, oznamovať
advokátovi nové skutočnosti týkajúce sa právnej veci klienta uvedenej v čl. I tejto zmluvy.
Klient je povinný poskytnúť advokátovi súčinnosť bezodkladne, najneskôr však do 5 dní.
4/
Advokát upozorňuje klienta, že v prípade riešenia právnej veci prostredníctvom
súdneho konania vznikajú stranám trovy konania, ktoré si znášajú samy, pričom pri
rozhodovaní súdu o náhrade trov konania sa postupuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.
z. o tarifnej odmene.
5/
V prípade poskytovania právnych služieb formou právneho zastupovania v súdnom
konaní, či v konaniach, ktorých hodnota presahuje obvyklú bežnosť obecnej záležitosti, sa
klient zaväzuje zaplatiť advokátovi, pokiaľ sa nedohodne inak, mimo paušálnej odmeny
podľa vyššie uvedenej, aj tarifnú odmenu podľa ust. § 10 a nasl. Vyhl. MS SR č. 655/2004 Z. z.
6/
V prípade súdneho konania klient súhlasí a splnomocňuje advokáta, aby priznaná
náhrada trov konania (proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa ustanovení
vyššie uvedenej Vyhlášky MS SR o tarifnej odmene) za poskytnuté právne služby, pokiaľ
nebola klientom advokátovi zaplatená podľa bodu 5 tohto článku, vždy patrila advokátovi,
a aby ju advokát mohol vymáhať v zastúpení klienta na svoj účet od protistrany, proti ktorej
bola súdom alebo iným orgánom priznaná.
7/
Advokát ma nárok na úhradu náhrady hotových výdavkov účelne vynaložených v
súvislosti s poskytovaním právnych služieb najmä na súdne a iné poplatky, v prípade
poskytnutia právnych služieb mimo sídla advokáta, či sídla klienta na cestovné výdavky a
náhradu za stratu času, v zmysle platných právnych predpisov, podľa jeho vyúčtovania.
Hotové výdavky sú splatné do 10 dní od ich vyúčtovania.
IV.

Doba trvania zmluvy

1/
Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany odo dňa uzatvorenia zmluvy na dobu
neurčitú.
2/
Túto Zmluvu je možné zrušiť výpoveďou.
3/
Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.
4/
V prípade nesplnenia zmluvných dojednaní zo strany klienta, a to najmä nezaplatením
úhrad za poskytované služby riadne a včas (v stanovenom termíne a v stanovenej výške) má
advokát právo na okamžité zrušenie tejto Zmluvy.
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V.

Záverečné ustanovenia

1/
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu účastníkmi zmluvy.
2/
V prípade vypovedania zmluvy sa klient zaväzuje uhradiť všetky advokátovi doposiaľ
vzniknuté a nevyplatené trovy právneho zastúpenia, resp. odmenu na základe vystavenej
faktúry.
3/
Túto Zmluvu možno meniť len písomne po súhlase účastníkov zmluvy.
4/
Zmluva je uzatvorená v dvoch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov obdrží po
jednom.
5/
Účastníci si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a vedomí si jej právnych
následkov, túto vlastnoručne podpisujú.
V Prešove dňa 30.04.2019

__________________________________
klient
Obec Kojatice
starosta obce Anton Aštary

____________________________________
advokát
Advokátska kancelária Peter Rak, s.r.o.
konateľ JUDr. Peter Rak, advokát
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