
074/16/07 

Príkazná zmluva 

o poskytnutí právnej pomoci 

uzavretá podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii 

príkazca : Obchodné meno: Mesto Senec 

Sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

IČO: 00 305 065 

DIČ: 2020662237 

Konanie: Ing. Karol Kvál, primátor 

príkazník: obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

JUDr. Veronika Nackin, advokátka 

Sputniková 15, 821 02 Bratislava 

42 269 776 

1080883056 

Cl. I 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie právnych služieb zo strany príkazníka príkazcovi, 
ktoré spočívajú v právnej analýze postupe príkazcu ako správcu miestne dane. 

Cl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Advokát je povinný využívať svoje vedomosti a skúsenosti, používať všetky dostupné 
prostriedky a uplatňovať právne argumenty na prospech príkazcu, pritom sa bude riadiť 
pokynmi príkazcu. Od pokynov príkazcu sa advokát môže odchýliť, len ak je to naliehavo 
nutné v záujme príkazcu a advokát nemôže včas obdržať jeho súhlas. 

2. Advokát je povinný upozorniť príkazcu na prípadnú nesprávnosť jeho pokynov. Ak 
príkazca napriek upozorneniu advokáta zotrvá na nevhodných pokynoch, môže advokát 
odmietnuť vykonať konkrétny úkon právnej pomoci. 

3. Príkazca je povinný pri udelení plnej moci poskytnúť advokátovi všetky dôkazné 
prostriedky, ktoré sa týkajú predmetu splnomocnenia a ktoré má k dispozícii a je povinný mu 
poskytnúť potrebné vysvetlenia. 

4. Príkazca môže od zmluvy kedykoľvek odstúpiť. Je však povinný uhradiť bez zbytočného 
odkladu odmenu za prácu, hotové výdavky a poskytnúť náhradu za premeškaný čas 
advokáta. 



5. Advokát môže od zmluvy odstúpiť, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním a príkazcom, 
alebo ak príkazca bez vážneho dôvodu nezaplatí advokátovi dohovorenú odmenu v zmysle 
článku III tejto zmluvy, resp. nezaplatí požadovaný preddavok na trovy. Je však povinný 
počas 15 dní odo dňa, kedy oznámil príkazcovi odstúpenie od zmluvy, vykonať všetky 
neodkladné úkony, pokiaľ príkazca nevykoná iné opatrenia. 

6. Právny vzťah medzi advokátom a príkazcom skončí uplynutím doby, na ktorú bola zmluva 
uzavretá, resp. skončením právnej veci, v ktorej bol príkazca zastupovaný advokátom, alebo 
z dôvodov uvedených v bodoch 4 a 5 zmluvy. 

7. Advokát môže pri zastupovaní v právnych veciach klienta vykonávaných mimo Bratislavy 
použiť svoje vozidlo. Zvýšené náklady s tým spojené sa príkazca zaväzuje uhradiť v zmysle 
zákona o cestovných náhradách v platnom znení. 

8. Advokát zodpovedá príkazcovi za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie. 
Tejto zodpovednosti sa zbaví, len ak preukáže, že škode nemohlo byť zabránené ani pri 
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno na ňom považovať. 

9. Advokát je pri plnení predmetu tejto zmluvy viazaný mlčanlivosťou, a to aj po skončení 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

10. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu poskytnutia plnenia podľa či. I ods. 1 
tejto zmluvy. 

ČI. III 

Výška odmeny 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o 
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci tak, že príkazníkovi 
prináleží odmena v sume 60,- € bez DPH / za každú aj začatú účelne vynaloženú hodinu 
poskytovania právnych služieb. Advokát nieje platcom DPH. 

2. Odmena v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky je splatná do 15 dní od predloženia faktúry 
advokátom klientovi. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena advokáta nezahŕňa prípadné hotové výdavky. 

ČI. IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán. 

3. Zmeny tejto zmluvy po dohode môžu strany vykonať iba písomne. 


