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ZMLUVA  

o poskytovaní právnej pomoci 

uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii 

 

KLIENT:  

Obec Komárovce 

IČO: 00324329 

adresa na doručovanie písomností: Obecný úrad Komárovce, Komárovce č. 22, 044 55 Veľká Ida 

zastúpená: Marián Bužický, starosta obce 

kontaktné údaje: mobil: 0905 498 990, e-mail: starosta@komarovce.sk 

(„klient“)          

a 

 

ADVOKÁT: 

JUDr. Tatiana Jánošiková, advokátka 

zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5953 

so sídlom: Rooseveltova 6, 040 01 Košice 

IČO:  42244129 

DIČ: 1077957386 

bankové spojenie:  

Všeobecná úverová banka, a.s.  

IBAN:  SK3002000000002938011455  

advokát nie je platcom DPH 

kontaktné údaje: mobil: 0911 982 858, e-mail: judrjanosikova@gmail.com 

web: www.advokat-janosikova.sk 

(„advokát“) 

 

uzatvárajú zmluvu o poskytovaní právnej pomoci v nasledujúcom znení: 

 

I. 

 

1/ Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc v oblasti občianskeho, obchodného, správneho, 

pracovného, trestného, ústavného práva, práva nehnuteľností, ako aj v iných výslovne neuvedených právnych 

odvetviach a to najmä, nie však výlučne, poskytovaním právneho poradenstva, právnym posudzovaním rôznych 

dokumentov, vypracovaním zmlúv, dohôd, žalôb, návrhov, vyjadrení, oznámení a iných právnych podaní, 

právnym zastupovaním v konaniach pred súdmi a inými orgánmi, osobnou účasťou advokáta a poskytovaním 

právnej podpory na rokovaniach a zasadnutiach klienta s tretími osobami ako aj zasadnutiach interného 

charakteru a to všetko podľa požiadaviek klienta.  

2/  Požiadavku na poskytnutie právnej pomoci podľa tejto zmluvy doručuje klient advokátovi emailom 

elektronicky na adresu advokáta: judrjanosikova@gmail.com 

 

II. 

 

1/ Advokát je povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny 

klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi advokát viazaný, o čom týmto 

advokát klienta poučuje.   
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2/ Advokát je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, primeraným spôsobom a 

dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia 

považuje za prospešné. 

3/ Advokát je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s poskytovaním právnej pomoci. 

4/ Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi včas potrebné informácie a písomnosti, a včas advokáta informovať 

o všetkých podstatných skutočnostiach. 

5/ Klient je povinný udeliť advokátovi písomné splnomocnenie bez zbytočného odkladu od požiadania 

advokátom. 

6/ V prípade nevyhnutnosti (napr. práceneschopnosť advokáta) môže advokát za seba na jednotlivý úkon právnej 

služby ustanoviť iného advokáta ako zástupcu, ktorého vopred odsúhlasí klient. 

 

III. 

 

1/ Za poskytovanie právnych služieb podľa tejto zmluvy sa klient zaväzuje platiť advokátovi paušálnu odmenu v 

sume 130,- EUR  (slovom: jednostotridsať EUR) mesačne na účet advokáta, vedený vo VÚB, a.s. IBAN: 

SK3002000000002938011455, VS: uvedený na faktúre, a to na základe faktúry advokáta, splatnej do 10 dní od 

jej vystavenia. Advokát nie je platcom DPH.   

2/ Odmena uvedená v bode 1/ tohto článku nezahŕňa náhradu hotových výdavkov,  cestovné náhrady a náhradu 

za stratu času advokáta.  

3/ V prípade, ak je úkon právnej služby vykonávaný mimo miesta sídla advokáta (napr. pojednávanie mimo 

mesta Košice),  advokát má nárok na náhradu cestovných výdavkov a náhradu za stratu času v súlade 

s vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. 

4/ Advokát má právo žiadať klienta o primeraný preddavok na úhradu predpokladaných hotových výdavkov 

(súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady 

a odpisy). 

IV.  

 

1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od 01.06.2017 do 31.08.2017.  

2/  V prípade záujmu klienta o právne služby advokáta aj po uplynutí obdobia uvedeného v bode 1/ tohto článku, 

uzatvoria zmluvné strany zodpovedajúci dodatok k tejto zmluve alebo uzatvoria novú zmluvu o poskytovaní 

právnej pomoci.  

3/  Po skončení poskytovania právnej pomoci advokátom je advokát povinný vrátiť klientovi zapožičané 

originály dokladov a vydať mu originály vydaných rozhodnutí.  

 

V.  

 

1/ Ostatné práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami zákona 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 ostatných súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov.  

2/ Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdŕži po jednom vyhotovení. 

3/  Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

4/ Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená po vzájomnom 

rokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.  

5/ Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.  
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6/  Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na internetovej stránke klienta:  www.komarovce.sk 

  

 

V Komárovciach dňa .....  

 

 

 

..........................................      ............................................ 

Obec Komárovce       JUDr. Tatiana Jánošiková, 

zast. starostom       advokátka 

Mariánom Bužickým 

 


