
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 
uzatvorená v súlade s ust. vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 

poskytovanie právnych služieb 
(ďalej len „Zmluva ") 

medzi: 

JUDr. Eva Roskošová, advokátka 
So sídlom Námestie 1. mája č. 2, 903 01 Senec 
Zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 5194 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., č.ú. 4016836222/7500, 
IBAN:SK857500 0000 00 4016836222, swift code: CEKOSKBX 

na strane jednej, ďalej len „advokátka " 

Mesto Senec, IČO: 00 305 065 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
v zastúpení: Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

na strane druhej, ďalej len „ klient" 

za nasledovných zmluvných podmienok: 

Článok L 

1. Predmetom tejto zmluvy je právna pomoc poskytovaná advokátkou pre klienta 
v oblasti občianskeho práva a síce v právnej veci vednej Okresnom súde Bratislava III., pod 
spisovou značkou 7C/46/2014, účastníkov konania: navrhovateľky Ing. Oľgy Kubicovej, 
nar. 12.03.1953, trvalé bytom Bjórnsonova č. 2, 811 05 Bratislava a odporcu: Mesto Senec, 
ICO: 0030 5065, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, žaloba o vydanie nehnuteľnosti a iné. 

2. Advokátka sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby vo vyššie uvedenej právnej 
oblasti a to najmä zastupovať klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými 
právnymi subjektami, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, 
spracúvanie právnych rozborov, a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. 

3. Advokátka sa zaväzuje konať v prospech klienta, využívať svoje vedomosti a skúsenosti, 
skutkové a právne argumenty a možnosti dané právnym poriadkom. 

Článok II. 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, t.j. do právoplatného ukončenia konania v právnej 
veci špecifikovanej v či. I bod 1/ tejto Zmluvy. 

2. Právna pomoc bude poskytovaná na požiadanie klienta tak, že termín poskytovania 
právnej pomoci sa v každom jednotlivom prípade dohodne s klientom osobne a to podľa 
charakteru právnej veci. 
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3. Klient týmto berie na vedomie, že je povinný advokátke poskytovať včasné, pravdivé 
a úplné informácie potrebné na poskytnutie právnej pomoci, vrátane súvisiacich materiálov 
a dokumentov a to predložením listinných dokladov v originály, t.j. je povinný zabezpečiť 
advokátke súčinnosť. V prípade, ak klient v súdnom konaní, v ktorom ho zastupuje advokátka 
bude vykonávať samostatne právne úkony bez vedomia svojej právnej zástupkyne, berie na 
vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá za následky vyvolané takýmito právnymi úkonmi a 
advokátka si súčasne vyhradzuje právo pre takýto prípad odstúpiť od tejto Zmluvy. 

4. V zmysle § 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
je advokátka povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela 
v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. 

Článok III. 

1. Za poskytovanie právnych služieb v právnej veci podľa článku I bod 1 / tejto Zmluvy 
prináleží advokátke tarifná odmena v zmysle § 9 a nasledujúce vyhlášky č. 655/2004 Z.z. + 
zákonné sadzba DPH, a to za jeden úkon právnej služby. 

2. Okrem tarifnej odmeny tak ako je špecifikované v bode 1/ tohto článku Zmluvy sa klient 
zaväzuje zaplatiť advokátke všetky hotové výdavky a náhradu za stratu času spojené s právnou 
pomocou, režijný paušál a to v zmysle § 15 v spojení s § 16 ods. 3 a 4, v spojení s § 17 vyhlášky 
č. 655/2004 Z.z. 

3. Prisúdené trovy právneho zastúpenia v jednotlivých konkrétnych prípadoch patria 
advokátke, ktorú týmto klient splnomocňuje na ich prípadný nútený výkon cestou exekúcie voči 
povinnému. 

4. V prípade poskytnutia právnych služieb nad rámec tejto Zmluvy bude odmena 
dohodnutá osobitne. 

5. Advokátka sa s klientom dohodla, že po vykonaní vždy najmenej dvoch úkonov právnej 
služby vyhotoví faktúru na odmenu za vykonané úkony právnej služby, ktorú je klient povinný 
v lehote splatnosti uhradiť. 

6. Klient a advokáťka podpísali splnomocnenie, ktoré oprávňuje právnu zástupkyňu na 
konanie v mene a na účet klienta, a to v právnej veci špecifikovanej v bode 1/ článku I. tejto 
Zmluvy. 

Článok IV. 
1. Zmluva končí: 

• dohodou zmluvných strán, 
• výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s 30 dňovou výpovednou lehotou, ktorá 

začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, 
• právoplatným ukončením konania špecifikovaného v článku I tejto Zmluvy, 

2. V prípade ukončenia poskytovania právnych služieb niektorým zo spôsobov uvedených 
v bode 1 tohto článku Zmluvy je advokátka povinná v zastupovanej veci vykonať všetky 
neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátke, že na 
splnení tejto povinnosti netrvá, resp. ak odmietne akúkoľvek komunikáciu s advokátkou, čím jej 
neposkytuje nevyhnutnú súčinnosť na riadne a včasné poskytovanie služieb právnej pomoci. 
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3. Po skončení zastúpenia sú advokátka a klient povinný v zastupovanej právnej veci 
uskutočniť písomne finančné vysporiadanie a advokátka je povinná vrátiť klientovi protokolárne 
všetky doklady v originály, ktoré jej boli zverené za účelom poskytovania služieb právnej pomoci. 

Článok V. 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

2. Klient podpisom na tejto Zmluve súčasne poskytuje v zmysle platnej právnej úpravy 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 
rodné číslo, číslo OP, bydlisko a to advokátom v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, ako 
aj tretími osobami napríklad súdnym exekútorom, znalcom, zamestnancom súdu, zamestnancom 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj pre fyzickú alebo právnickú osobu advokátom 
poverenú vedením účtovnej evidencie advokáta. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

V Senci, dňa 7.10.2014 podpísané 

podpísané 


