Zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v
platnom znení a § 269 ods. 2 č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
medzi klientom
:
NOVOVITAL – príspevková organizácia mesta Nové Zámky so
sídlom Hlavné námestie č.7, 940 35 Nové Zámky
IČO : 34014721
IČ DPH : SK2020143191
Zast.: Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ
(ďalej ako „Klient“)
a spoločnosťou :
Advokátska kancelária STOKLASA & STOKLASOVÁ s.r.o.
so sídlom Farská 25, 949 01 Nitra IČO: 36 856 282 zapísaná v OR OS Nitra,
odd.: Sro, vl.č.21412/N v mene spoločnosti koná: JUDr. Tomáš Stoklasa,
advokát a konateľ bankové spojenie : Tatrabanka a.s. pobočka Nitra, č.ú.
2623200059 / 1100 (ďalej ako „Advokát“)
nasledovne :
I.
Predmet zmluvy Predmetom
Zmluvy je:
I.1 záväzok Advokáta poskytovať pre Klienta právne služby v rozsahu uvedenom v bode I.2
Zmluvy za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok Klienta za poskytnuté právne služby
zaplatiť Advokátovi odmenu dohodnutú v čl. III. Zmluvy.
I.2
Rozsah právnych služieb poskytovaných Advokátom podľa Zmluvy predstavuje najmä:
a) zastupovanie Klienta v súdnych sporoch pred súdmi Slovenskej republiky; rozsah
požadovaných právnych služieb zahŕňa komplexné zastupovanie vo všetkých stupňoch
civilného súdneho konania a správneho súdnictva, vrátane konaní o mimoriadnych
opravných prostriedkoch (odvolacie konanie, dovolacie konanie, konanie o mimoriadnom
dovolaní, konanie o povolení obnovy konania)
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b) príprava, vypracovanie a pripomienkovanie listín o právnych úkonoch a súvisiacej
dokumentácie;
c) príprava, vypracovanie a pripomienkovanie právnych analýz, stanovísk alebo právnych
rozborov;
d) právna podpora Klienta pri rokovaniach a pracovných stretnutiach s tretími osobami;
e) všeobecné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva vyplývajúce z aktuálnych
potrieb Klienta
(ďalej spolu aj ako „Právne služby“).
I.3 Advokát bude pre Klienta Právne služby poskytovať prostredníctvom advokátov, ktorí sú
jeho štatutárnymi zástupcami, prostredníctvom vlastných advokátskych koncipientov alebo
advokátov, s ktorými Advokát spolupracuje na základe zmluvného vzťahu, t.j. partnerov
Advokáta. Advokát je oprávnený v jednotlivých prípadoch použiť na plnenie povinností podľa
tejto Zmluvy externých advokátov, iba za predpokladu, že Klient vyslovil súhlas s použitím
externého advokáta.
II.
Poskytnutie Právnych služieb
II.1
Právne služby budú Advokátom v jednotlivom prípade poskytované na základe
písomnej požiadavky Klienta zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty na
kontaktnú adresu Advokáta uvedenú v bode V.5 Zmluvy.
II.2
Ak je predmetom požadovaných Právnych služieb zastupovanie v konaní pred
súdom alebo iným orgánom, je Advokát povinný pripraviť Klientovi plnomocenstvo
nevyhnutné na riadne zastupovanie v konaní.
III.
Odmena advokáta
III.1 Klient sa zaväzuje za poskytovanie Právnych služieb podľa Zmluvy platiť
Advokátovi dohodnutú zmluvnú paušálnu odmenu podľa príslušných ustanovení
vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
Právnych služieb vo výške 400 EUR bez DPH / kalendárny mesiac. Odmena za obdobie
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do konca príslušného kalendárneho
mesiaca bude účtovaná v rovnakej výške. K dohodnutej odmene sa pripočíta aktuálna
sadzba DPH.
III.2 Dohodnutá odmena bude Advokátovi platená mesačne na základe riadne
vyhotovenej faktúry, prevodom na účet Advokáta v lehote splatnosti faktúry do 15 dní
od doručenia faktúry. Odmena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných
prostriedkov v prospech účtu Advokáta. Advokát je oprávnený vystaviť faktúru najskôr
prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Advokátovi vznikol nárok na
zaplatenie odmeny, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.
III.3 V odmene Advokáta nie sú zahrnuté hotové výdavky účelne vynaložené v
súvislosti s poskytovaním Právnych služieb (súdne poplatky, správne poplatky, odmeny
znalcov, odmeny tlmočníkov).
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III.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v odmene Advokáta je zahrnutá náhrada
cestovných a telekomunikačných výdavkov vynaložených Advokátom v súvislosti s
poskytovaním Právnych služieb ako aj náhrada patriaca Advokátovi za stratený čas.
III.5 Zmluvné strany sa dohodli, že právoplatne prisúdené trovy právneho zastúpenia
proti protistrane Klienta v súdnych konaniach a vymožené trovy právneho zastúpenia
v exekučných konaniach Klienta patria Advokátovi v rozsahu 2/3 tarifnej odmeny podľa
príslušných ustanovení vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb, v zostávajúcom rozsahu 1/3 tarifnej
odmeny patria
Klientovi.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
IV.1 Vzťah Klienta a Advokáta sa zakladá na vzájomnej dôvere. Pri poskytovaní
Právnych služieb bude Advokát konať v dobrej viere, s náležitou odbornou
starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne a v súlade so záujmami Klienta.
IV.2 Rozsah Právnych služieb poskytovaných Advokátom sa bude odvíjať od pokynov
zo strany Klienta a tejto Zmluvy. Právne služby budú poskytované v úzkej súčinnosti
medzi Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o
akejkoľvek záležitosti a/alebo skutočnosti, ktorá je, alebo o ktorej by Zmluvné strany
mali vedieť, že je relevantná vo vzťahu k poskytovaným Právnym službám.
IV.3 Klient je oprávnený zadávať Advokátovi pokyny súvisiace s poskytovaním
Právnych služieb podľa Zmluvy. Advokát je povinný bezodkladne písomne upozorniť
Klienta na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré bránia naplniť
účel Zmluvy. Advokát je povinný postupovať podľa pokynov Klienta podľa
predchádzajúcej vety len vtedy, ak Klient aj po upozornení Advokáta na svojich
pokynoch naďalej trvá. Advokát nie je povinný postupovať podľa pokynov Klienta, ak
by tieto pokyny boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Advokát o
pokynoch uvedených v predchádzajúcej vete včas písomne informuje Klienta a
Zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o vyriešení takejto otázky. IV.4 Klient berie
na vedomie, že Advokát je oprávnený poskytovať Právne služby iba podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky. Advokát je zodpovedný za poskytovanie Právnych
služieb podľa Zmluvy. Klient taktiež berie na vedomie, že Advokát v konkrétnom
prípade poskytuje Právne služby zamerané na právnu stránku veci podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky, a že nie je kvalifikovaný poskytovať Právne služby podľa
cudzieho práva, daňové poradenstvo ani posudzovať daňové, účtovné a iné obchodné
dopady konkrétnych prípadov Klienta. V týchto prípadoch Advokát výslovne upozorní
Klienta, že je potrebné konzultovať s daňovým, účtovným a/alebo iným odborným
poradcom, s ktorými v prípade potreby na žiadosť Klienta bude Advokát spolupracovať.
IV.5 V súvislosti s poskytovaním Právnych služieb Klient poskytne Advokátovi najmä
úplné a správne informácie, dokumenty, listiny, podklady, plné moci ako aj inú
súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne plnenie záväzkov Advokáta zo Zmluvy. Advokát
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nie je povinný overovať pravdivosť, úplnosť informácií, dokumentov, listín a/alebo
iných podkladov, ktoré mu poskytne Klient.
IV.6 Advokát nezodpovedá za omeškanie pri poskytovaní Právnych služieb, ak toto
omeškanie bude spôsobené tým, že Advokát napriek urgenciám nedostane od Klienta
alebo iných odborných poradcov Klienta informáciu alebo súčinnosť, ktoré sú
nevyhnutne potrebné na poskytovanie Právnych služieb a ktorú si nemôže obstarať z
iného zdroja.
IV.7 Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a/alebo
skutočnostiach týkajúcich sa Klienta a jeho činnosti, ktoré Klient sprístupní Advokátovi
pri poskytovaní Právnych služieb (ďalej len „Dôverné informácie”). Advokát sa
zaväzuje, že použije Dôverné informácie výhradne na účely poskytovania Právnych
služieb v zmysle Zmluvy.
IV.8 Advokát zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom
advokácie pri poskytovaní Právnych služieb. Advokát Klientovi vyhlasuje, že je v súlade
so Zákonom o advokácii poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú
výkonom advokácie s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka.
IV.9 Advokát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi v dôsledku poskytnutia
nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek
iných podkladov poskytnutých Klientom Advokátovi.
V.
Trvanie Zmluvy
V.1
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do 31.12.2016. Zmluva nadobúda
platnosť okamihom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa príslušných právnych
predpisov.
V.2
Zmluva môže byť pred uplynutím dohodnutej doby jej účinnosti ukončená :
a) písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode,
b) písomnou výpoveďou.
V.3
Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to písomnou
výpoveďou aj bez uvedenia výpovedného dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a
začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
V.4
Akékoľvek zmeny a doplnenie Zmluvy sú možné len formou písomných
dodatkov k Zmluve na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán.
V.5
Komunikácia medzi Klientom a Advokátom sa uskutočňuje písomne alebo emailom. Pri komunikácii podľa Zmluvy Zmluvné strany používajú e-mailové adresy
uvedené nasledovne:
Kontaktné adresy Klienta pre písomnú komunikáciu:
lebo@novovital.sk
Kontaktné adresy Advokáta pre písomnú komunikáciu:
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tomas.stoklasa@akst.sk a office@akst.sk
V.6
Pre prípad, že niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z
akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť
ostatných ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného
ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného
právneho poriadku čo najviac približuje tomu, čo si strany pri uzatváraní Zmluvy želali.
V.7
Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia
obdrží Klient a 1 (jedno) vyhotovenie obdrží Advokát.
V.8
Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené
Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä Zákonom o
advokácii a Obchodným zákonníkom.
V.9
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
V.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli
a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni alebo za jednostranne
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Nových Zámkoch, dňa 03.08.2015

Klient:

Advokát:
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