
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB  
uzavretá podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

o živnostenskom podnikaní  medzi zmluvnými stranami: 
 
 

Klient:  
názov:   Obec Gôtovany  
sídlo:    Gôtovany 45, 032 14 Ľubeľa 
IČO:    00315192 
DIČ:    2020581354 
zastúpený:   Jozef Cút, starosta 
IBAN:   SK50 0200 0000 0000 2092 5342      

   (ďalej len “klient“) 
 
a 

 
Advokát:  
meno:   Mgr. Samuel Dorociak, advokát 
zapísaný:   v Slovenskej advokátskej komore Bratislava, číslo 6952  
sídlo   Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO:    42 391 059 
DIČ:    1083260618 
IČ DPH:  SK1083260618 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK6909000000005067098826 

(ďalej len “kancelária“, alebo „advokát“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní právnych 

služieb kanceláriou klientovi. Predmetom tejto zmluvy je zároveň určenie odmeny kancelárie za 
poskytnuté právne služby v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. 
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“). 

2. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby v súlade so zákonom 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 a klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi 
potrebnú súčinnosť a zaplatiť mu za poskytnuté služby dohodnutú odplatu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne služby bude kancelária poskytovať klientovi na základe 
objednávky, ktorá bude zaslaná kancelárii prostredníctvom e-mailu na adresu: 
dorociak@lmlegal.eu. Objednávka klienta bude obsahovať označenie požadovanej právnej 
služby spolu s termínom, v ktorom je potrebné právnu službu vykonať. Po obdržaní emailovej 
správy kancelária bezodkladne potvrdí prijatie objednávky, pričom v potvrdení uvedie termín, 
kedy bude možné právnu službu vykonať. V neodkladných veciach je možné požiadať advokáta 
o poskytnutie služby aj osobne, resp. telefonicky. 

 
Čl. II 

Odmena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odplate za poskytovanie právnych služieb a to výške 

70,- Eur za každú začatú hodinu.  
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2. Uvedená odplata bola dojednaná v súlade s Vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a 
náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. 

3. K odmene podľa predchádzajúceho bodu bude v prípade zdaniteľného plnenia účtovaná suma 
DPH vo výške sadzby platnej a účinnej ku dňu vystavenia faktúry.  

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak sa jedná o úkon právnej služby vykonávaný 
v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí 
advokátovi náhrada za stratu času vo výške podľa ust. § 17 ods. 1 vyhlášky vrátane náhrady 
preukázaných cestovných výdavkov podľa zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách pri použití osobného motorového vozidla kancelárie pri výkone týchto úkonov. 
Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že za vykonanie úkonu právnej služby mimo miesta sídla 
advokáta sa nepovažuje porada vykonaná v sídle klienta, a teda v takom prípade kancelária nie je 
oprávnenia na účtovanie náhrady za stratu času a cestovných výdavkov.      

5. Odmenu vrátane vyúčtovanej náhrady za stratu času a cestovných výdavkov za príslušný 
kalendárny mesiac zaplatí klient vždy na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 15 dní od 
doručenia faktúry klientovi na vyššie uvedený účet kancelárie. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za poskytnuté služby podľa čl. I tejto zmluvy bude 
hradená klientom advokátovi pozadu za predchádzajúci kalendárny mesiac.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak rozsah poskytovaných služieb bude v nepomere 
k výške dohodnutej odmeny, prehodnotia na základe predchádzajúcej dohody výšku odmeny tak, 
aby táto zodpovedala rozsahu poskytovaných služieb..  

 
Čl. III 

Povinnosti kancelárie 

 
1. Kancelária je povinná chrániť práva a oprávnené  záujmy svojho klienta, dôsledne využívať 

všetky zákonné  záujmy a prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa  svojho presvedčenia a 
príkazu klienta pokladá za  užitočné. 

2. Klient súhlasí, že advokát môže poskytovať právne služby podľa tejto zmluvy aj prostredníctvom  
ďalšieho splnomocneného advokáta alebo advokátskeho koncipienta a ak ich ustanoví viac, 
súhlasí, aby každý z nich konal samostatne.  

3. Advokát sa zaväzuje v súvislosti so svojím záväzkom podľa tejto zmluvy v rozsahu jeho 
osvedčenia vydaného Slovenskou advokátskou komorou najmä: 
a) zastupovať klienta v konaniach pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, správnymi 

orgánmi na území Slovenskej republiky, v konaniach pred príslušnými orgánmi štátnej 
a verejnej správy, pred inými orgánmi, organizáciami, fyzickými alebo právnickými osobami, 

b) zastupovať klienta v jednotlivých právnych veciach podľa jeho pokynov a vykonávať pri tom 
všetky úkony nevyhnutné na dosiahnutie požadovaného cieľa,  

c) prijímať doručované písomnosti, podávať návrhy a žiadosti, uzavierať zmiery, uznávať 
uplatnené nároky, vzdávať sa nárokov, podávať opravné prostriedky a vzdávať sa ich, 
vymáhať nároky, plnenie nárokov prijímať, ich plnenie potvrdzovať, to všetko i vtedy, keď 
podľa právnych predpisov je potrebné osobitné splnomocnenie, 

d) zabezpečovať včasné a účinné plnenie prijatých opatrení klienta v súvislosti s činnosťou 
podľa tejto zmluvy, 

e) vypracovávať pre klienta právne rozbory, zmluvy, či iné podania súvisiace so zadanými 
úlohami zo strany klienta, 

f) navrhovať klientovi opatrenia pri zistení neplnenia povinností a prijatých opatrení na ich 
odstránenie,  

g) vykonávať ďalšie spoločne dojednané činnosti podľa ústnych alebo písomných pokynov 
klienta. 

4. Advokát je povinný zariaďovať predmet plnenia podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou 
a pri jej uskutočňovaní alebo v priamej súvislosti  s uskutočňovaním tejto činnosti bude 
vystupovať a konať tak, aby neohrozil dobré meno a povesť klienta. 



5. Advokát je povinný zariaďovať predmet plnenia podľa pokynov klienta a v súlade s jeho 
záujmami; advokát je povinný oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 
predmetu plnenia a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov klienta. 

6. Od pokynov klienta sa môže advokát odchýliť, ak to je potrebné alebo vhodné v záujme klienta, 
a to aj bez výslovného súhlasu klienta. Ani v týchto prípadoch sa však advokát nesmie od 
pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo klient. 

7. Advokát je povinný pravidelne informovať klienta o stave a priebehu zariaďovania predmetu 
plnenia na poradách s klientom a kedykoľvek, keď o to klient požiada. 

8. Advokát je povinný starostlivo uchovávať veci prevzaté od klienta na zariadenie predmetu 
plnenia, chrániť ich pred stratou, poškodením a zničením a po skončení zariaďovania predmetu 
plnenia ich bez zbytočného odkladu vrátiť klientovi. 

9. Advokát je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu klientovi úradné doklady, veci alebo iný 
prospech, ktoré získa v mene klienta pri zariaďovaní predmetu plnenia od tretej strany; klient 
v tejto súvislosti uhradí advokátovi náklady, ktoré advokát nevyhnutne a účelne vynaložil pri 
zabezpečovaní činnosti v prospech klienta (poplatky, príp. iné náklady).         

10. V prípade, ak na splnenie povinnosti uloženej klientom je nevyhnutné použiť dopravný 
prostriedok, advokát je oprávnený ho použiť podľa svojho uváženia s prihliadnutím na účelnosť 
a hospodárnosť jeho použitia. V prípade použitia dopravného prostriedku má advokát právo na 
náhradu účelne vynaložených nákladov podľa čl. II tejto zmluvy.  

 
Čl. IV 

Povinnosti klienta 

 
1. Klient potvrdzuje, že poskytované údaje v súvislosti  s právnymi službami budú pravdivé a berie 

na vedomie, že  je povinný uviesť všetko, čo je potrebné na správne zastupovanie jeho 
zákonných záujmov.  

2. Klient sa súčasne zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie povinností kancelárie 
podľa tejto zmluvy; v prípade neposkytnutia tejto súčinnosti klientom kancelária nezodpovedá za 
škodu tým vzniknutú. 

3. Klient je povinný odovzdať včas advokátovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na 
zariaďovanie predmetu plnenia, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať advokát. 

4. Klient je súčasne povinný vytvoriť podmienky na to, aby advokát mohol predmet plnenia riadne 
a včas plniť; dodržanie času plnenia zo strany advokáta je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia klienta dohodnutého v tejto zmluve a po dobu omeškania klienta s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je advokát v omeškaní so splnením predmetu plnenia.    

5. V prípade, ak advokát nie je z preukázateľného dôvodu schopný splniť pokyn, resp. úlohu 
uloženú klientom v čase určenom klientom, oznámi advokát takúto skutočnosť spolu s dôvodom 
klientovi. V takom prípade klient určí advokátovi na splnenie pokynu, resp. úlohy dostatočnú 
náhradnú lehotu s prihliadnutím na povahu a závažnosť dôvodu, ktorý advokátovi bránil 
v splnení povinnosti podľa prvej vety tohto bodu.   

6. Ak zariadenie predmetu plnenia vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov alebo iných činností 
v mene klienta, je klient vystaví advokátovi včas takéto osobitné písomné plnomocenstvo. 
 

 
Čl. V 

Trvanie zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na čas neurčitý, počnúc dňom podpisu zmluvy. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni zverejnenia podľa zák. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších 
zmien a predpisov a zák. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
zmien a predpisov a nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z. 

3. Platnosť tejto zmluvy zaniká na základe písomnej dohody zmluvných strán.  



4. Túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať formou písomnej výpovede v 
trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po 
doručení písomnej  výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
Čl. VI 

Osobitné dojednania 
 

1. Advokát vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť nevyhnutnú pre zariaďovanie 
predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Ak klient o to požiada, je advokát povinný umožniť mu 
nahliadnuť do Osvedčenia vydaného Slovenskou advokátskou komorou. 

2. Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach vrátane údajov 
o predmete plnenia ako aj všetkých ďalších veciach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti so 
zariaďovaním tohto predmetu plnenia pre klienta podľa tejto zmluvy, najmä že ich neprezradí 
tretej osobe a ani ich nepoužije v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, ani tretej osoby, 
pričom táto povinnosť trvá i po skončení tohto zmluvného vzťahu. 

3. Advokát zodpovedá klientovi za škodu spôsobenú porušením vyššie uvedených povinností 
v plnej výške. 

 
Čl. VII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné podmienky v tejto zmluve neupravené sa  riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

586/2003 Z. z.. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom 
podnikaní. Ak by sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mali stať celkom alebo sčasti 
neúčinnými alebo neuskutočniteľnými, alebo ak zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá 
účinnosť zostávajúcich ustanovení. Na mieste neúčinného alebo neuskutočniteľného platí ako 
dohodnuté také ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu zmyslu a účelu 
neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí ako dohodnuté také ustanovenie, ktoré 
zodpovedá tomu, ktoré by bývalo podľa zmyslu a účelu tejto zmluvy dohodnuté, keby na túto 
záležitosť účastníci zmluvy už skôr pamätali. 

2. Zmena tejto zmluvy je možná písomnou dohodou zmluvných strán. 
3. Zmluva je vypracovaná v 2 rovnopisoch, kancelária  a klient obdržia po jednom rovnopise. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné prejavy budú doručované na adresy zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy osobne a/alebo prostredníctvom pošty ako doporučenú listovú 
zásielku a/alebo prostredníctvom kuriérskej služby, mailom alebo faxom; tým nie je vylúčené 
osobné prevzatie písomnosti podľa tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Pre prípad, že 
zásielku nie je možné doručiť na uvedenú adresu, pre účely tejto zmluvy sa považuje písomnosť 
za riadne doručenú na tretí deň po vrátení nedoručenej zásielky. Ak si adresát známy na uvedenej 
adrese nevyzdvihne zásielku uloženú na pošte v lehote troch dní, považuje sa zásielka za 
doručenú dňom uloženia na pošte. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak toho, že 
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 
 V Liptovskom Mikuláši 30.6.2020  
 
Advokát:      Klient: 
 
 
 
______v.r.____________    _______v.r._____________ 
Mgr. Samuel Dorociak     Obec Gôtovany  

Jozef Cút, starosta 


