
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ  PRÁVNEJ POMOCI 

uzavretá v zmysle zák. č. 586/2003 Zb. o advokácii v nadväznosti na vyhl. 

Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a 

náhradách advokátov za poskytovanie  právnych služieb. 

            

čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

          Obec Jovsa 

          so sídlom 072 32 Jovsa č. 73 

          IČO: 00 325 279       

 DIČ: 202 073 8874          

 zast.: Mgr. Ľubica Čornejová – starostka obce 

 

a  

 

 JUDr. Vladimír Baťalík - advokát,  

 zapísaný v zozname advokátov pod č. 2026, 

          sídlo:  Š.Kukuru 14, Michalovce 071 01 

 IČO:          35 554 975 

 DIČ:          1070562163 

 IČ DPH:    SK1070562163 

 

čl.  II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

Na základe nespochybniteľnej dohody oboch zmluvných strán je predmetom tejto 

zmluvy záväzok advokáta poskytovať právnu pomoc svojmu klientovi ako druhej zmluvnej 

strane v zmysle § 1 ods. 2 a ďalších súvisiacich ustanovení zák.č. 586/2003Zb. o advokácii. 

 Advokát sa predovšetkým  zaväzuje vybavovať právnu agendu,  zastupovať klienta  pred 

súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, poskytovať právne rady, spracovávať 

právne rozbory, spisovať zmluvy a iné listiny a zabezpečovať úkony s tým súvisiace. 

 

 



čl. III. 

ČAS POSKYTOVANIA PRÁVNEJ P0MOCI 

 

Právna pomoc v zmysle čl.II. tejto zmluvy sa bude na základe vzájomnej dohody, 

poskytovať na dobu určitú s účinnosťou od 01.07.2020 do 30.06.2021. Zmluvný vzťah uzavretý 

na dobu určitú , sa končí uplynutím dohodnutej doby. 

Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať aj pred uplynutím dohodnutej doby , len 

v písomnej forme a to v trojmesačnej výpovednej lehote, aj bez uvedenia konkrétneho dôvodu. 

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhou zmluvnou stranou.  

 

čl. IV. 

ODMENA 

V zmysle ust. § 24 zák. č. 586/2003 Zb.  v nadväznosti na ust. § 5 vyhl. č. 655/2004z.z., 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych  služieb sa na základe 

vzájomnej dohody oboch zmluvných strán  stanovuje mesačná paušálna odmena v sume : 300,- 

EUR bez DPH, slovom:  tristo eur. Advokát k dohodnutej odmene bude účtovať DPH vo výške 

stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, t.j. vo výške 20%. 

Odmena v sume  300 EUR+ 20% DPHt.j. v kumulovanej výške 360.- Eur s DPH, bude 

splatná  najneskôr do 15. dňa  toho  mesiaca, za ktorý sa odmena hradí a to prevodným 

príkazom v prospech účtu číslo:SK53 0900 0000 0005 5330 1890 vedeného v SLSP, a.s., 

pobočka Michalovce na základe vystaveného daňového dokladu - faktúry, ktorý bude 

vyhotovený do 5. dňa v mesiaci. 

 Odmena sa bude vyplácať bez zrážok dane z príjmu, nakoľko  advokát, ako daňový 

subjekt dane z príjmov fyzických osôb je samostatným platcom dane. 

 

čl. V. 

OSTATNÉ PODMIENKY ZMLUVY 

Advokát pri poskytovaní právnej pomoci sa riadi právnymi povinnosťami, ktoré pre 

neho vyplývajú z § 18 a násl. zák. č. 586/2003 Zb. 

Advokát sa zaväzuje, že všetky údaje a informácie mu poskytnuté v súvislosti s činnosťou 

klienta, bude uchovávať v tajnosti a nebude ich ďalej rozširovať. Týka sa to najmä údajov, ktoré 

sú spôsobilé nesplnením tejto povinnosti privodiť klientovi ujmu. 

Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi všetky údaje a  doklady /objednávky, zmluvy, 

pokusy o zmier, uznanie  záväzkov a pod./, ktoré sú potrebné pre plnenie predmetu zmluvy. 

Klient sa zaväzuje aktívne spolupracovať pri zabezpečovaní predmetu zmluvy, najmä čo 

sa týka úhrad súdnych poplatkov, resp. poplatkov za výkon rozhodnutia 

V zmysle par. 15 vyhl. č. 655/2004Z.z., má advokát nárok na náhradu hotových 

výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci a to :  

 a/ cestovné výdavky vzniknuté použitím vlastného  motorového vozidla vo výške aktuálneho 

sadzobníka  vyplývajúceho z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 



Zvýšené výdavky je povinný klient uhradiť, ak ich rozsah a účel bol vopred dohodnutý, 

pričom advokát tieto zvýšené  náklady je povinný predložiť klientovi /ide najmä o doklady 

z pracovných ciest mimo obvodu obce, ktorá je sídlom klienta a zahraničných pracovných ciest 

na základe požiadavky klienta/. 

Na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán má advokát nárok na súdom 

priznané trovy právneho zastúpenia pri  účelnom a úspešnom uplatňovaní  alebo bránení práva 

proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. 

Advokát právnu pomoc a vybavovanie záležitosti klienta bude zabezpečovať osobne 

podľa aktuálnych potrieb klienta v jeho sídle, ako aj vo svojej kancelárií. 

Výnimočne, ak sa vyskytne vážny právny prípad o vysokú finančnú čiastku alebo ak 

pôjde o vec mimoriadne náročnú, môže byť dohodnutá po predchádzajúcej dohode zmluvných 

strán popri paušálnej odmene aj podielová odmena podľa par. 7 vyhl. č. 655/2004Z.z. . Dohoda 

o podielovej odmene musí byť vždy písomná a bude tvoriť ako príloha  neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. 

 

čl. VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Táto zmluva je vypracovaná v písomnej forme vo dvoch exemplároch majúcich povahu 

originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.  

Táto zmluva vznikne prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej vlastnoručným 

podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy po jej vzniku je možné len formou písomných 

dodatkov, ktoré budú platné, len ak budú odsúhlasené čo do celého ich obsahu a budú 

podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 Účastníci tejto zmluvy sa s jej obsahom riadne oboznámili, porozumeli všetkým jej 

ustanoveniam a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

Účastníci tejto zmluvy svojím podpisom potvrdzujú, že zmluva je spísaná podľa ich 

slobodnej vôle, bez nátlaku, v zákonom stanovenej forme. 

 

 

V Jovse dňa 01.07.2020. 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

    JUDr. Vladimír Baťalík                               Obec Jovsa 

                  advokát                                         Mgr. Ľubica Čornejová 

                                                                                               starostka obce   

    

 



 


