
 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
 

I. 

Zmluvné strany 

 

Advokát:  JUDr. Dušan Motús 

Sídlo:    Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 

DIČ:    1074739754 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.,  

Číslo účtu:   2479367056/0200 

IBAN:    SK18 0200 0000 0024 7936 7056 

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 4756 

 

a  

 

Klient:   Obec Nedožery - Brezany 

sídlo:    Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany 

Zastúpený:   Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce 

IČO:    00318302 

DIČ:    2021162737 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Advokát sa  touto zmluvou zaväzuje poskytnúť pre klienta právne služby a poradenstvo v 

právnej oblasti súvisiacej s činnosťou a úlohami klienta podľa jeho konkrétnych požiadaviek. 

  

III. 

 Práva a povinnosti strán 

 

1. Advokát je povinný postupovať pri vykonávaní činností uvedených v čl. II. s odbornou 

starostlivosťou.  

2. Advokát je oprávnený na vykonanie činností podľa čl. II. splnomocniť tretiu osobu. V prípade 

vykonávania činnosti treťou osobou zodpovedá advokát klientovi tak, ako by činnosti vykonal 

sám.  

3. Advokát je povinný oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činností podľa 

čl. II. tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov klienta. 

4. Advokát sa môže odchýliť od pokynov klienta, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 

klienta a advokát nemôže dostať včas jeho súhlas na zmenu. 

5. Ak si vykonanie činností uvedených v čl. II vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov voči 

tretím osobám, klient vystaví advokátovi plnomocenstvo.  

6. Klient je povinný odovzdať včas advokátovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na 

vykonanie činností podľa čl. II., pokiaľ z povahy týchto vecí nevyplýva, že ich má obstarať 

advokát. 

 

IV. 

Odmena 

 

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za vykonávanie činností uvedených v čl. II. paušálnu 

odmenu vo výške 250,- € mesačne (slovom: dvestopäťdesiat eur), náhradu za stratu času a 

náhradu cestovných nákladov v zmysle platných predpisov. V odmene uhrádzanej advokátovi 

nie sú zahrnuté správne a súdne poplatky, odmena za znalecké posudky, odborné vyjadrenia a 

preklady.  



2. Náhrada za stratu času a náhrada cestovných nákladov patrí advokátovi len v prípade úkonov 

vykonávaných mimo sídla advokáta podľa vyhl. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách 

advokátov za poskytovanie právnych služieb. 

3. V prípade úspechu v konaní pred súdom, rozhodcovským súdom a v exekučnom konaní má 

advokát právo aj na náhradu trov právneho zastúpenia vo výške, v ktorej bude klientovi 

priznaná  voči druhej strane sporu.  

4. Advokát je povinný predložiť klientovi kedykoľvek na jeho požiadanie prehľad vykonaných 

úkonov.  

5. Advokát má právo fakturovať odmenu a náhradu nákladov podľa tohto článku po uplynutí 

príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia.  

 

V. 

 Skončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do 31.12.2019. 

2. Zmluvu možno ukončiť dohodou strán, písomnou výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. 

3. Klient môže zmluvu  kedykoľvek vypovedať. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom, kedy bola 

doručená advokátovi. Od účinnosti výpovede je advokát povinný nepokračovať v činnosti, na 

ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný klienta upozorniť na opatrenia potrebné na to, 

aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne  hroziacej klientovi nedokončením činností,  na 

ktoré sa zaviazal. 

4. Advokát môže zmluvu  vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená  klientovi, ak vo výpovedi nie je 

určený neskorší termín. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok advokáta uskutočňovať 

činnosti,  na ktoré sa zaviazal. Ak by klientovi hrozila škoda, je advokát povinný ho upozorniť 

na opatrenia nevyhnutné na jej odstránenie. 

5. Advokát je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 22 zákona                      

č. 586/2003 Z.z. o advokácii. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, jednom pre advokáta, dvoch pre klienta. 

2. Zmluvu je možné meniť písomne  formou dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, 

prejav ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný.  A keďže znenie tejto zmluvy je 

v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

4. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám. Zákonné zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí klient. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – Obce 

Nedožery – Brezany. 

 

 

V Prievidzi, dňa 14.3.2019  V Nedožeroch - Brezanoch, dňa 14.3.2019 

 

 

 

 

 

………………………………..............                       …………………………………………. 

                          advokát                                                            klient 

                JUDr. Dušan Motús                                                 Obec Nedožery - Brezany 

           Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce 


