
 
Zmluva                 

o poskytovaní právnych služieb 

 
 

I. Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik,PhD. 

sídlo: 

zapísaný: 

konajúci:  
IČO: 

DIČ: 

Bankové 

spojenie: 

Radlinského 50, 921 01 Piešťany 

v zozname advokátov SAK pod č. 1253 

JUDr. Jozef Bolješik, PhD. 

22691910 

1020350606, IČ DPH: SK1020350606 

 VUB, a.s. pob. Piešťany, č.účtu: SK190 200 0000000 

130642212 

 

na strane jednej (ďalej len „Advokát“) 

a 

II. Mesto Vrbové  

sídlo: 

IČO: 

štatutárny orgán: 

Gen. M. R. Štefánika 15/4 

00 313 190 

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta   

na strane druhej (ďalej len „Klient“ a spolu s Advokátom ďalej len „Zmluvné 

strany“) 

 

uzatvárajú v súlade s ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade                    

so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

v spojení s vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 

poskytovanie právnych služieb nasledovnú: 

 

zmluvu o poskytovaní právnych služieb  

(ďalej len „Zmluva“): 

 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

  

1. Advokát sa Zmluvou zaväzuje Klientovi poskytnúť v súlade s pokynmi 

Klienta právne služby spočívajúce v zastupovaní Klienta v právnej veci žalobcu 

JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu VETES Vrbové, s.r.o. v konkurze, ul. 

M.R.Štefánika 174, 922 03 Vrbové, IČO: 34 145 877, proti žalovanému: Mesto 

Vrbové, ul. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, IČO: 00 313 190, o určenie 

neplatnosti a neúčinnosti právnych úkonov, vedenej na Okresnom súde Trnava pod. 

č. k. 31 Cbi 39/2008 (ďalej len „Dohodnutá činnosť“).  

2. Dohodnutá činnosť zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú potrebné na splnenie 

predmetu plnenia alebo ktorých vykonanie vyžaduje povaha predmetu plnenia 

a ktoré si Klient po porade s Advokátom objedná.  

 

Článok II 

Odmena Advokáta 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Advokát má za Dohodnutú činnosť nárok 

na odmenu vo výške 12.500,- EUR bez DPH. (ďalej len „Dohodnutá odmena“).  

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že maximálna výška Dohodnutej odmeny 
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nepresiahne sumu 12.500,- EUR  (slovom dvanásťtisíc päťsto eur) bez DPH počas 

celej doby zastupovania až do  právoplatného ukončenia sporu a to bez ohľadu na 

výsledok sporu.  

Mesačná fakturácia advokáta voči klientovi bude počnúc dňom 01.02.2016 

mesačne vo výške 833,- + DPH a to za každý bežný mesiac, bez ohľadu na rozsah 

vykonaných  úkonov a to až do úplného  vyčerpania dohodnutej  zmluvnej odmeny, 

t.j. celkom 15 ks mesačných faktúr za 15 po sebe idúcich  kalendárnych mesiacov, 

pričom právne zastúpenie bude  riadne trvať aj po takto uplynutom termíne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient sa zaväzuje uhradiť hotové výdavky, 

ktoré pri vykonávaní Dohodnutej činnosti vzniknú (súdne poplatky, správne 

poplatky a poplatky protistrany v prípade rozhodnutia súdu). Cestovné advokáta  

a náhrada za stratu času advokáta sú už zahrnuté v dohodnutej zmluvnej odmene. 

3. Klient sa zaväzuje vyplatiť Dohodnutú odmenu Advokátovi na základe 

vystavenej faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia a to na účet Advokáta uvedený 

vo faktúre, pričom Klient sa zaväzuje platbu identifikovať pomocou variabilného 

symbolu uvedeného na faktúre.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Advokátska kancelária má za zastupovanie 

Klienta pred súdom a pred správnymi a štátnymi orgánmi okrem Dohodnutej 

odmeny nárok aj na všetky trovy právneho zastúpenia, ktoré budú priznané                 

súdom v jednotlivých súdnych konaniach, avšak výlučne iba za predpokladu ich 

úhrady zo strany žalobcu , ktorý bude súdom zaviazaný na ich náhradu.                 

 

Článok III 

Práva a povinnosti Advokáta 

 

1. Advokát sa zaväzuje vykonávať Dohodnutú činnosť včas, čestne                    

a svedomito s vynaložením odbornej starostlivosti a tak, aby boli chránené práva           

a oprávnené záujmy Klienta za dôsledného využívania všetkých zákonných 

prostriedkov v súlade s pokynmi Klienta. Advokát je v prípade pochybností                  

o obsahu pokynu povinný vyžiadať si jednoznačné stanovisko Klienta. 

2. Advokát je povinný oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri jeho 

činnosti pre Klienta a ktoré môžu mať podstatný vplyv na zmenu pokynov Klienta. 

3. Advokát nie je viazaný pokynmi Klienta pokiaľ sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, rovnako nie je viazaný 

pokynmi Klienta, ak ide o obsah právneho názoru. 

4. Advokát zodpovedá Klientovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 

nesprávneho výkonu Dohodnutej činnosti ním, jeho zamestnancom alebo/a jeho 

zmluvným partnerom. Advokát je povinný pri výkone Dohodnutej činnosti upozorniť 

Klienta na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik 

škody. V prípade, že Klient napriek upozorneniu Advokáta trvá na splnení pokynov, 

Advokát nezodpovedá za škodu vzniknutú v tejto príčinnej súvislosti. Advokát je 

povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu na krytie škôd spôsobených plnením jeho 

povinností. 

5. Advokát je povinný uschovať všetky doklady získané od Klienta alebo           

od tretích osôb pri vykonávaní Dohodnutej činnosti. 

  

Článok IV 

Práva a povinnosti Klienta 

 

1. Klient je povinný odovzdať Advokátovi všetky relevantné podklady 

a dokumentáciu, ako aj priebežne poskytovať potrebné informácie nevyhnutné 

k vykonávaniu Dohodnutej činnosti.  

 2. V prípade potreby je Klient povinný udeliť Advokátovi písomné 

plnomocenstvo na konanie vo veciach súvisiacich s výkonom Dohodnutej činnosti. 
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Článok V 

Trvanie zmluvy 

 

 1. Zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu a nadobúda platnosť dňom jej 

podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 

 2. Skončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou je možné vzájomnou 

dohodou Zmluvných strán.  

 

Článok VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa Zmluvy 

sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo 

odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom 

poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, 

považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal 

jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej 

zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri. 

 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť 

v akejkoľvek forme, urobia všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby 

neboli porušené alebo ohrozené práva druhej Zmluvnej strany. 

4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo 

neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 

pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ 

pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

 5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 

pričom klient dostane dve vyhotovenia a advokát jedno vyhotovenie.  

 6.  Nakoľko Klient je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len „zákon č. 211/2000 

Z.z.“), Zmluvné strany súhlasia s tým, že Zmluva, objednávky a daňové doklady 

súvisiace so Zmluvou budú uverejnené takým spôsobom, ktoré pre povinné 

zverejňovanie Zmluvy ukladá zákon č. 211/2000 Z.z. v ust. § 5a a § 5b. Za týmto 

účelom Advokát udeľuje Klientovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov 

týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.  

 7. Mesto Vrbové súhlasí, aby podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 

osobných údajov Advokát aj jeho zástupcovia použili osobné údaje mesta Vrbové 

všade tam, kde to osobitný zákon k právnym úkonom, ktoré advokát v súvislosti so 

svojím zastúpením obstaráva, výslovne vyžaduje. Pre zadováženie takýchto úkonov 

mesto Vrbové súhlasí, aby Advokát do svojho informačného súboru si takéto údaje 

zisťoval a ukladal aj ako kópie z osobných alebo tiež matričných dokladov, pri 

zachovaní jeho mlčanlivosti podľa §  18 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli    

a na znak toho, že obsah Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju pod-

písali. 

 

 

V Piešťanoch, dňa 27.01.2016         Vo Vrbovom, dňa 27.01.2016          

 

       

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––                                   ––––––––––––––––––––––––––––––– 

     JUDr. Jozef Bolješik,PhD. Dott. Mgr. Ema Maggiová   

                    advokát                                                              primátor mesta 


