
Z M L U V A 
o poskytovaní právnych služieb 

č. 43/2012 

Zmluvné strany 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8 
903 01 Senec 

prostredníctvom: lng. Karol Kvál, primátor 

IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

(ďalej len ,,klienľL) 

ÍI 

Bobák, Bollttvá a spol., s.r.o. 

Dr. Vladimíra CJementisa 10 
821 02 Bratislava 

prostredníctvom: JUDr. Miroslav Bobák, konateľ 

IČO: 35 855 673 
DIČ: 2020263993 
bankové spojenie: VOLKSBANK. Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 4 120 004 901/3100 

(ďalej len „právny zástupca") 

uzavierajú túto zmluvu o poskytovaní právnych služieb: 

ČI. I 
Podmienky zmluvy 

1. Právny zástupca sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby v rámci výkonu advokácie 
podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii (d'alej len „zákon") vo veci právneho zastupovania 
v celom súdnom konaní žalobcu Stanislav Gábriška, nar. bytom Pribinova 17, 
Senec, voči klientovi ako žalovanému o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, vedeného toho 



času na Okresnom súde v Pezinku pod sp. zn. 5C 832/2008 (ďalej ako ..Súdny spor") ako aj 
na s týmto sporom súvisiace právne úkony alebo ním vyvolané súdne spory s tretími subjektmi 
podľa rozhodnutia klienta, ktoré bude vyjadrené v prípadnom udelení plnomocenstva na 
zastupovanie v konkrétnom vyvolanom (súvisiacom) súdnom spore alebo právnej veci. 

2. Právne služby budú pozostávať najmä zo zastupovania klienta v celom súdnom konaní 
týkajúcom sa celého Súdneho sporu, ktoré vzhľadom na súčasný stav Súdneho sporu zahŕňa 
zastupovania v odvolacom konaní a v prípadnom konaní o mimoriadnych opravných 
prostriedkoch v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, vrátane prípravy vyjadrení, účasti na 
pojednávaniach, poskytovania právnych rád klientovi ohľadne jeho postupu v Súdnom spore 
a ďalších právnych službách v zmysle právneho poriadku SR. 

3. Právny zástupca bude za účelom splnenia záväzkov podľa tejto zmluvy poskytovať právne 
služby osobne a prostredníctvom svojich advokátskych koncipientov. Právny zástupca 
zabezpečí poskytovanie služieb daňových a účtovných veciach súvisiacich s Projektom 
odborne spôsobilou osobou - daňovým poradcom. 

2. Právny zástupca je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou 
a vykonať všetky potrebné úkony na poskytovanie právnych služieb. 

3. Činnosti smerujúce k poskytovanie právnych služieb je právny zástupca povinný 
uskutočňovať podľa pokynov klienta a v súlade s jeho záujmami. 

4. Právny zástupca je povinný oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri zariaďovaní 
záležitostí, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov klienta. 

5. Od pokynov klienta sa môže právny zástupca odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme klienta a právny zástupca nemôže včas dostať jeho súhlas. 

6. Klient je povinný odovzdať včas a v dohodnutých termínoch právnemu zástupcovi veci a 
informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie právnych služieb. Ak si bude charakter 
poskytovaných právnych služieb vyžadovať uskutočnenie právnych úkonov v mene klienta, 
je klient povinný vystaviť včas právnemu zástupcovi písomné plnomocenstvo, 
v požadovaných prípadoch aj s podpisom overeným notárom. 

7. Právny zástupca je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu klientovi veci, ktoré za neho 
prevzal pri zariaďovaní záležitostí. 

ČI. II 
Obchodne tajomstvo 

L Právny zástupca sa zaväzuje neposkytnúť tretej strane žiadne informácie týkajúce sa klienta a 
jeho Činnosti, ktoré by mohli byť na ujmu klientovi ani po ukončení trvania tejto zmluvy. 



2. Záväzok podľa predchádzajúceho odseku sa vzťahuje aj na advokátskych koncipientov 
a daňového poradcu uvedených v či. I ods. 3 tejto zmluvy. 

ČI. III 
Odmena 

1. Zmĺuvné strany si dohodli hodinovú odmenu za služby poskytované podľa tejto zmluvy 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi po vzájomnej dohode vo výške podľa 70.-€ / 
hodina. Pri vyúčtovaní hodinovej odmeny podľa tejto zmluvy mandalár v prílohe faktúry 
uvedie špecifikáciu vykonaných úkonov spolu počtom hodín pripadajúcich na jednotlivé 
úkony. 

2. Náhrada za miestne telekomu úkačné výdavky a miestne cestovné a náhrada za stratu času je 
zahrnutá v hodinovej odmene podľa ods. 1 tohto článku. Právnemu zástupcovi patrí náhrada 
cestovného mimo sídlo právneho zástupcu vo výške určenej osobitným právnym predpisom. 

3. Právnemu zástupcovi patrí aj náhrada hotových výdavkov účelne a preukázateľne 
vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy, najmä na 
súdne poplatky a iné poplatky, cestovné výdavky mimo sídlo právneho zástupcu a výdavky za 
znalecké posudky, preklady a odpisy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že hodinová odmena, náhrada hotových výdavkov a cestovné, ak 
vzniknú, sú splatné na základe faktúry právneho zástupcu vystavenej so 14 dennou lehotou 
splatnosti; prílohou faktúr je vždy výkaz prác v zmysle ods. 1 tohto článku. 

5. Právnemu zástupcovi patrí aj suma, o ktorú náhrada trov právneho zastúpenia, na zaplatenie 
ktorej je povinná protistrana klienta v Súdnom spore, prekročí dohodnutú odmenu podľa tejto 
zmluvy. 

6. Za zdaniteľné plnenia v zmysle ustanovení zákona o daní z pridanej hodnoty, bude právny 
zástupca uplatňovať k zdaniteľným plneniam aj príslušnú sadzbu DPH. 

ČI. IV 
Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva je uzavretá a dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára 
na dobu určitú do skončenia Súdneho sporu po vyčerpaní všetkých riadnych a mimoriadnych 
opravných prostriedkov. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení 
v zmysle §47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení. 

2. Právny zástupca je oprávnený od zmluvy odstúpiť len zo závažných dôvodov, najmä ak sa 
narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore 
s predpismi Slovenskej advokátskej komory. Právny zástupca je oprávnený od zmluvy 
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odstúpiť aj vtedy, ak klient napriek poučeniu právnym zástupcom trvá na tom, aby právny 
zástupca postupoval podľa jeho pokynu. Právny zástupca lak postupuje vždy, ak zistí dôvody 
uvedené v ustanovení § 21 zákona. Právny zástupca je povinný do 15 dní od doručenia 
oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné 
úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi právnemu zástupcovi, že 
na splnení tejto povinnosti netrvá. 

3. Klient je oprávnený vypovedať túto zmluvu s 1-mesačnou výpovednou lehotou aj bez 
uvedenia dôvodov. V takom prípade vzniká právo právneho zástupcu na vyúčtovanie 
úspechovej (podielovej odmeny) v zmysle článku III ods. 4 tejto zmluvy, pričom pre účely 
výpočtu výšky podielovej odmeny sa za sumu, ktorú bude klient povinný v konečnom 
dôsledku zaplatiť, považuje nula. Uspechová (podielová) odmena je splatná na základe 
ťaktúry právneho zástupcu vystavenej so 14 dennou lehotou splatnosti. Ustanovenie Článku 
III. ods. 5.2 tejto zmluvy sa v takomto prípade neuplatní. 

ČI. V 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve 
a príslušnými ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. 

2. Zmluvné strany bolí s obsahom tejto zmluvy oboznámené, so zmluvou v celom rozsahu 
súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

3. Zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden pre právneho zástupcu a jeden pre klienta. 

„podpísané" „podpísané" 


