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Z M L U V A 

O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI 

__________________________________________________________ 
 

 
KLIENT:  

 

Obec Vavrišovo   

sídlo: 032 42 Vavrišovo 40 

IČO: 00 315 834 

DIČ: 2020581695  

štatutárny orgán: Ľubica Chlebová, starostka obce 

                         

 

 

ADVOKÁT: 

 

      JUDr. Roman Škerlík – advokát 

      so sídlom: Letná 61, 052 01 Spišská Nová Ves 

      IČO: 42 109 264 

      DIČ: 1078060390 

      zapísaný  v SAK pod. č. 5200    

                   

 

Článok  I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Advokát bude poskytovať klientovi právnu pomoc a poradenstvo v konaní o zaplatenie 

1337,36 eur s prísl.  proti Františkovi Házymu, nar. 15.01.1962, bytom Vavrišovo, 032 

42 Vavrišovo. 
 
 

Článok II. 

Odmena 

 

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za jeho činnosť hodinovú odmenu vo výške 

40,00 EUR/hod. Odmena bude účtovaná na základe faktúry vystavenej advokátom po 

skončení príslušného kalendárneho mesiaca; výška odmeny bude určená ako násobok 

počtu hodín právnej služby v danom kalendárnom mesiaci a hodinovej odmeny 

uvedenej v prvej vete tohto bodu. Splatnosť faktúry je 10 dní. 

 

2. Advokát má popri odmene nárok na náhradu hotových výdavkov (cestovné výdavky, 

súdne poplatky, poštovné a pod.), účelne vynaložených pri zastupovaní klienta. Advokát 

sa dohodol s klientom na náhrade za stratu času pri úkonoch vykonávaných mimo sídla 

advokáta vo výške 15,- € za každú začatú hodinu. Hotové výdavky v zmysle tohoto 

odseku bude advokát faktúrovať klientovi spolu s odmenou za kalendárny mesiac 

nasledujúci po mesiaci, v ktorom výdavok vznikol. 
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3. V prípade, ak bude klientovi v konaní uvedenom v článku I tejto zmluvy priznaný voči 

protistrane nárok na náhradu trov konania v rozsahu prevyšujúcom odmenu a náhrady  

vyúčtované advokátom podľa bodu 1 a bodu 2 tohto článku zmluvy, je advokát 

oprávnený doúčtovať klientovi vzniknutý rozdiel do výšky súdom priznanej náhrady 

trov právneho zastúpenia.  

 

 

Článok III. 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára do právoplatného skončenia konania uvedeného v článku I 

tejto zmluvy. 

 

2. Klient je oprávnený túto zmluvu kedykoľvek vypovedať a odvolať advokátovi udelené 

plnomocenstvo. V takomto prípade sa ustanovenia článku II bod 3 tejto zmluvy použijú 

obdobne na úkony právnej služby vykonané advokátom do skončenia zmluvy a advokát 

vystaví klientovi faktúru, splatnú do 10 dní od jej vystavenia,  do výšky predpokladanej 

súdom priznanej náhrady trov konania, vychádzajúc z ustanovení vyhl. č. 655/2004 Z. 

z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. 

 

 

Článok IV. 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

 

1. Klient je povinný poskytnúť advokátovi všetky potrebné podklady a všetky súvisiace 

informácie. 

 

2. Klient je oprávnený požiadavky vznášať písomne, ústne, telefonicky, formou SMS 

správ alebo e-mailom. V prípade, ak klient žiada o právnu pomoc vo veciach, v ktorých 

klient už požiadal o právnu pomoc iného advokáta, je povinný o tejto skutočnosti 

vopred informovať advokáta uvedeného v tejto zmluve.  

 

3. Advokát bude klienta informovať a kontaktovať písomne, telefonicky, formou SMS 

správ alebo e-mailom, s čím klient vyslovuje súhlas podpisom tejto zmluvy.  

 

4. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci a je povinný vynaložiť všetko 

potrebné úsilie za účelom riadneho zastupovania klienta. 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvoch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných 

strán dostane po jednom vyhotovení. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočnia 

dodatkom k zmluve uzavretým v písomnej forme. Zmluvné strany sa oboznámili s 

obsahom tejto zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z.    

Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle obce. 
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Vavrišovo, dňa 11.01.2023 

 

 

 Klient:               Advokát: 

 

 

____________________                       ____________________  


