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1. Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci medzi advokátom - 
JUDr. Petrom Reiszom a klientom - obcou Hviezdoslavov, predmetom ktorej je poskytovanie 
právnych služieb zo strany advokáta klientovi, najmä: 
a) poskytovanie právneho poradenstva potrebného pre rozhodovaciu činnosť (právne kon-
zultácie, odborné vyjadrenia, stanoviská a návrhy právnych dokumentov), 
b) právne zastupovanie riešení sporných i nesporných právnych vecí súvisiacich s jeho čin-
nosťou vykonávanou v dobe uzavierania tejto dohody v rozsahu občianskoprávnych, ob-
chodnoprávnych, správnoprávnych, pracovnoprávnych vzťahov, príp. aj iných oblastí práva, 
na dožiadanie klienta. 
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2. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci: 
 
Názov :   JUDr. Peter Reisz, advokát  

sídlo:    Klincová ul. č. 37, 821 08 Bratislava 

IČO:    42 261 686 

DIČ:    1085064354 

registrácia :   Slovenská advokátska komora, osvedčenie č. 6163 

bank. spoj. :   Slovenská sporiteľňa a.s. 

č. účtu:   SK91 0900 0000 0001 9187 8042 

 

(ďalej advokát) 

a 

 

Názov:    Obec Hviezdoslavov 

zastúpená:   Marek Lackovič - starosta 

sídlo:    Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov 

IČO:   00305456 

DIČ:    _________________ 

bank. spoj. :   ________________ 

č. účtu:   ________________________ 

 

(ďalej klient ) 

 

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka túto: 

 

ZMLUVU O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI 

 

Preambula 

 

Klient má záujem o zabezpečenie poskytovania právneho poradenstva advokátom zapísaným 

v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. 

 

Advokát poskytuje v Slovenskej republike právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. 

o advokácii a má záujem o poskytovanie služieb Klientovi. 

 

Na základe vyššie uvedeného sa Klient a Advokát dohodli na poskytovaní právnych služieb a za 

účelom úpravy svojich vzájomných vzťahov v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci. 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb zo strany Advokáta Klientovi, najmä: 

a) poskytovanie právneho poradenstva potrebného pre rozhodovaciu činnosť (právne 

konzultácie, odborné vyjadrenia, stanoviská a návrhy právnych dokumentov), 

b) právne zastupovanie riešení sporných i nesporných právnych vecí súvisiacich s jeho 

činnosťou vykonávanou v dobe uzavierania tejto dohody v rozsahu občianskoprávnych, 

obchodnoprávnych, správnoprávnych, pracovnoprávnych vzťahov, príp. aj iných oblastí práva, na 

dožiadanie Klienta. 

 

2. Predmetom tejto zmluvy nie je poradenstvo vo veciach účtovných a daňových. 
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Článok II. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Advokát pri plnení zmluvy postupuje podľa pokynov a využitím informácií od Klienta. 

Z uvedeného dôvodu Advokát nezodpovedá za vady právnych úkonov vyvolané vadou pokynu, či 

informácie, mimo ak ich vadnosť mu mala, ev. mohla byť známa. 

 

2. Advokát  je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 

pracovať na profesionálnej úrovni a je povinný  chrániť jemu známe záujmy Klienta. 

 

3. Klient je povinný vytvoriť pre Advokáta podmienky pre výkon jeho činnosti a odovzdať 

Advokátovi všetky potrebné podklady a údaje potrebné k výkonu jeho činnosti podľa tejto Zmluvy a 

zaplatiť dohodnutú odmenu. 

 

4. Advokát je oprávnený odmietnuť právne poradenstvo a zastupovanie v prípadoch rozporných s 

právnou úpravou a je povinný Klienta na túto skutočnosť upozorniť. 

 

5. Klient sa zaväzuje podľa vlastnej úvahy Advokáta včas informovať o aktivitách pre uplatnenie 

právnej prevencie a právnych problémoch, pre zabezpečenie ich právneho riešenia a poskytne 

Advokátovi potrebné doklady a súhlasí s uložením ich printových a elektronických kópií v archíve 

Advokáta. 

 

6. Advokát zodpovedá za škodu, ktorej vznik na majetku Klienta spôsobí svojim protiprávnym 

konaním. Škodou nie sú nároky protistrany a nepriznanie nároku na trovy konania v sporových 

veciach, rozhodnutím súdu, či iného orgánu. 

 

7. Advokát je povinný o informáciách získaných pri výkone právneho poradenstva a zastúpenia 

zachovať mlčanlivosť, počas trvania, ako aj zániku Zmluvy, bez časového obmedzenia, podľa ust. § 

23 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že rokovacia reč je slovenčina a že k odovzdaniu dokladov, podkladov a 

iných písomností bude dochádzať osobne, poštou alebo elektronicky. Je právom Klienta žiadať 

Advokáta, aby vyhotovené písomnosti odovzdal v listinnej alebo elektronickej forme. 

 

9. Právne služby podľa tejto Zmluvy budú poskytované priamo Advokátom. V súlade s ustanovením § 

16 zákona o advokácii je Advokát oprávnený poveriť svojou substitúciou iného advokáta alebo 

advokátskeho koncipienta. 

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že obvyklý čas spracovania dokumentácie podľa žiadosti Klienta je 

lehota 5 dní u Klientom označených a 10 dní u Klientom neoznačených písomností a veci a obvyklým 

miestom spoločných rokovaní je sídlo Klienta. 

 

11. Klient pre výkon právneho zastúpenia vybaví Advokáta pri zastupovaní v konaní pred súdom, 

orgánom štátnej správy a pod. plnou mocou, ktorá môže byť všeobecná, alebo iba na niektoré úkony v 

jednotlivých prípadoch. 

 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že Advokát sa bude osobne zúčastňovať pracovných porád pred 

zasadnutiami obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov. 
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Článok III. 

Doba trvania zmluvy a miesto výkonu 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to od 08.02.2019. 

 

2. Miestom výkonu činností podľa tejto zmluvy je predovšetkým sídlo Advokáta prípadne sídlo 

Klienta ako aj ďalšie miesta určené Klientom . 

 

3. Klient, podľa povahy veci, pri nutnosti zabezpečenia ochrany spisového materiálu, obchodného 

tajomstva a pod. vytvorí Advokátovi možnosť, aby pracoval v rozsahu nevyhnutného času, v 

priestoroch Klienta bezplatne. Inak advokát jedná, plní dojednané úlohy a pod. vo vlastnej kancelárii. 

 

Článok IV. 

Odmena a platobné podmienky 

 

1. Advokát a Klient  si dohodli v súlade s § 5 vyhl. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení 

neskorších predpisov mesačnú odmenu vo výške 500,- €/ bez DPH (slovom: päťsto Euro) za 

dohodnuté maximálne 10 hodinové mesačné využitie právnej služby. V dobe uzatvorenia zmluvy nie 

je Advokát platcom DPH. V prípade, ak sa Advokát počas trvania zmluvy stane platcom DPH, zvyšuje 

sa odmena dojednaná v tomto bode o výšku DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá odmena je splatná vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 

za predchádzajúci mesiac na účet Advokáta uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Podkladom pre zaplatenie 

dohodnutej odmeny je faktúra vystavená advokátom a doručená klientovi (KS 0308, VS – číslo 

faktúry). Podľa rovnakých zásad budú platené aj oprávnené a preukázané hotové výdavky Advokáta. 

 

3. Ak hodnota spornej právnej veci prevýši sumu 50.000,- Eur, zmluvné strany môžu prijať dohodu o 

odmene a ak dohodu neprijmú advokátovi patrí tarifná odmena. Advokát nie je povinný Klientovi 

predkladať prehľady vykonaných úkonov a pod. Uvedené ustanovenie sa netýka súdnych konaní, 

ktoré sú v behu ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pri výskyte prác časovo, odborne náročných, prác v cudzine, 

prokúry, zastupovania v sporových prípadoch kde výsledok konania je neistý a pod., môžu prijať 

osobitnú dohodu, v ktorej dohodnú aj odmenu advokáta za právnu službu. Uvedené ustanovenie sa 

netýka súdnych konaní, ktoré sú v behu ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri práci mimo Hviezdoslavova a Bratislavy osobitnému vyúčtovaniu 

podliehajú nároky Advokáta na cestovnom ( podľa predpisov o cestovných náhradách) a náhrade za 

stratu času vo výške zodpovedajúcej platným právnym predpisom. V sporových veciach tieto nároky 

Advokát uplatní voči protistrane. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v sporových veciach ( každé sporové, exekučné, konkurzné, 

reštrukturalizačné a pod. konanie) Advokát protistrane vyúčtuje nárok na trovy konania (tarifnú 

odmenu, stratu času, cestovné a iné oprávnené náklady), lebo priznaný nárok na náhradu trov konania 

zvyšuje pohľadávku Klienta voči protistrane, ak súd, či iný orgán tento nárok prizná. 

 

7. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že súdne poplatky, správne 

poplatky, náklady znaleckého dokazovania, náklady na overenie podpisov alebo dokumentov, náklady 

za preklady z a do cudzích rečí, platí výlučne Klient. 
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8. Súdnym rozhodnutím priznanú odmenu za právne zastupovanie je advokát povinný vyfakturovať 

klientovi do 14 dní od zistenia právoplatnosti rozhodnutia a Klient je povinný fakturovanú čiastku 

zaplatiť Advokátovi v lehote splatnosti faktúry. Ak protistrana prísudok na odmene zaplatila priamo 

Advokátovi tento doručí klientovi dobropis. Vymožené trovy súdneho alebo iného konania od 

protistrany sa po pripísaní na účet Advokáta alebo na účet Klienta stávajú súčasťou odmeny Advokáta. 

Pri ukončení zastupovania Klienta je advokát povinný Klientovi v lehote 30- tich dní predložiť 

vyčíslenie nezúčtovaných nárokov na odmenu advokáta ako u konaní v behu a aj právoplatne 

skončených. 

 

9. Pri zastupovaní v súdnom, ev. správnom konaní, pre odobratie plnej moci alebo ukončením tejto 

zmluvy jej vypovedaním, odstúpením a pod. úkonom Klienta, ev. ak Klient u právnych vecí, ktoré sú 

v behu u Advokáta poverí zastupovaním iného právnika, ev. jednanie o veci skončí prijatím zmieru, je 

Advokát povinný vyúčtovať zročnú tarifnú odmenu v každej bežiacej veci samostatne do 30 dní od 

odovzdania právnej agendy. 

 

10. Klient je oprávnený okrem Odmeny podľa bodu 1 tohto Článku zmluvy, poskytnúť Advokátovi 

maximálne dvakrát v kalendárnom roku osobitnú odmenu v prípade spokojnosti s úrovňou 

poskytovaných právnych služieb, sumou vymožených finančných prostriedkov a pod.. Výška 

osobitnej odmeny je výlučne na rozhodnutí Klienta. 

 

Článok V. 

Zánik Zmluvy 

 

1. Klient a Advokát  sa dohodli, že zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez 

uvedenia dôvodu s 3- mesačnou výpovednou lehotou. 

 

2. Výpovedná lehota začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť druhej strane doručená, inak je neplatná. 

 

3. Zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek aj dohodou zmluvných strán. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu a podpis zmluvných 

strán. 

 

2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými nestráca platnosť zmluva ako celok. 

Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné ustanovenia nahradiť novými ustanoveniami, ktoré budú 

vyjadrovať vôľu zmluvných strán. 

 

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vznikajúce a 

vyplývajúce Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom platným na území SR. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a každá zo 

zmluvných strán obdrží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti. 

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke Obce Hviezdoslavov. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

JUDr. Peter Reisz      Obec Hviezdoslavov 

advokát        Marek Lackovič 

        starosta 


