
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 

V zmysle zákona SNR č. 586/2003 o advokácii, u z a t v á r a JUDr.Svetlana Kšiňanová PhD., 
advokát, so sídlom Rázusova 2 Nitra, licencia č.3202 oprávňujúca advokáta na poskytovanie právnej 
pomoci podľa zákona SNR č.586/2003 Z.z. o advokácii 

/ďalej len advokát/ 

obchodné meno: 
sídlo: 
zastúpená: 
IČO : 
Bankové spojenie: 
č.ú. 

Obec Ivanka pri Nitre 
Obecný úrad Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, SR 
Ľuboš Gál, starosta 
31 827 004 
Dexia banka a.s. 
0802269001/5600 

/ďalej len klient/ 
zmluvu o poskytovaní právnej pomoci za nasledovných podmienok: 

Článok I. 

Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č.586/2003 Z.z. o advokácii, a to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v prospech klienta pri dodržaní 
Ústavy a ostatných zákonov, ako aj iných všeobecne záväzných predpisov, platných v aktuálnom čase, ktorého sa 
právna pomoc týkala. 

Článok II. v. 

Povinnosti advokáta /zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, 
zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach , o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej 
pomoci a ďalšie povinnosti / sa v plnom rozsahu riadia zákonom č.586/2003 Z.z.. 

Advokát nezodpovedá za škodu ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, 
ktoré možno od neho požadovať. 

Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pri tom čestne a svedomite, 
dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta 
pokladá za užitočné. 

Advokát nie je viazaný príkazmi klienta, ak ide o obsah právneho názoru. 

Článok III. 

Klient je povinný a zaväzuje sa poskytovať advokátovi pre riadny výkon jeho činnosti pravdivé a úplné 
informácie a súčinnosť. 

Článok IV. 

Klient a advokát sa dohodli, že vzájomná spolupráca bude spočívať v stretnutiach klienta a advokáta. 
Právna pomoc sa bude týkať bežných právnych záležitostí vzťahujúcich sa na činnosť klienta. 

Klient má právo, aby bol advokátom priebežne informovaný o priebehu vybavovania záležitostí a to 
spravidla ústnou formou pri osobnom rokovaní, alebo telefonicky pokiaľ z povahy a závažnosti veci nevyplýva, že je 
nevyhnutná ústna prípadne písomná forma vzájomného styku. 

Článok V. 

Advokát bude poskytovať právnu pomoc za odmenu v súlade s par.5 zákona c.655/2004 Z.z. o odmenách 
advokátov. 

Článok VI. 

Klient sa zaväzuje uhradiť odmenu advokátovi v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku V. tejto 
zmluvy. Ďalej sa klient zaväzuje informovať advokáta o prípadných škodách vzniknutých v priamej súvislosti s 
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poskytovaním právnej pomoci. Advokátovi umožni kontrolu dokladov s tým súvisiacich a zabezpečí potrebnú 
spoluprácu pri prípadnej obhajobe právnej pomoci na všetkých úrovniach. 

Článok Vil. 

Zmluvné strany sa s prihliadnutím na vecnú a časovú náročnosť klientom požadovanej právnej pomoci 
dohodli, že výška paušálnej odmeny advokáta bude 240,- Eur mesačne, slovom dvestoštyridsať Eur. 

Dohodnutá odmena bude klientom uhradená na účet advokáta vedený v ČSOB, a.s., Nitra, č.ú. 
4012398237/7500, a to na základe faktúry vystavenej advokátom vždy po skončení mesiaca, v ktorom boli právne 
služby poskytované. Splatnosť faktúry bude 14 dní. 

Advokát má popri nároku na odmenu tiež nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v 
súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné výdavky, výdavky na znalecké 
posudky, preklady a odpisy. 

Článok VIII. 

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že poskytovanie právnych služieb nad rámec bežnej právnej pomoci , 
bude odmeňované osobitne v zmysle vyššie citovaných právnych predpisov. Takéto právne úkony budú zmluvnými 
stranami osobitne konzultované. Pri rozlišovaní bežných právnych služieb a právnych služieb poskytovaných nad 
rámec bežnej právnej pomoci, budú zmluvné strany prihliadať hlavne na vecnú a časovú náročnosť práce, 
mimoriadnosť právneho úkonu, ako aj na hodnotu veci. 

Článok IX. 

Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 01.03.2011 do 31.12.2011. 

Vypovedať zmluvu je možné bez udania dôvodu , pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede . 

Článok X. 

Táto zmluva má dve strany a je vyhotovená v dvoch exemplároch. Jeden exemplár pre klienta a jeden 
exemplár pre advokáta. 

Zmluvné strany sa s obsahom zmluvy riadne oboznámili a na znak súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy 
ju vlastnoručne podpísali. 

Článok XI. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Zmluvné strany vyslovene súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov na 
webovej stránke vlastníka. 

zastúp. Ľuboš 6ál, starosta advokát 
klient 


