
Z m l u v a  o  p o s k y t o v a n í  p r á v n y c h  sl u ž ie b

v

Obec Zitavany
so sídlom: Športová 5, 957 91 Žitavany 
IČO: 378 69 451 
D IČ :2021701528
Bankové spojenie SLSP, a. s., pobočka Zlaté Moravce 
č. účtu: 231084290/0900 
Konajúca: Juraj Obert, starosta obce

(ďalej len „klient'1)

a
M g r . E u g e n  C i m m e r m a n n , a d v o k á t  
Ľ. Podjavorinskej 23,
953 01 Zlaté Moravce
zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod ev. č. 6929
Bankové spojenie Československá obchodná banka, a* s., pobočka Nitra
č. účtu: 4020770107/7500
IČO: 42370671
D IČ :1074017120
(ďalej len „advokát”)

týmto

uzatvárajú zmluvu o poskytovaní právnych služieb v súlade s ustanovením § 1 ods. 2 zákona 
č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov, ktorej obsah dohodnutý 
zmluvnými stranami nasledovný:

Článok I.

1. Predmetom tejto zmluvy je  pravidelné poskytnutie právnych služieb zo strany advokáta 
klientovi spočívajúce v poskytnutí konzultačnej a poradenskej činnosti klientovi advokátom 
v oblasti záväzkových (obchodných), pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov pri výkone 
činnosti klienta, a to tak sporovej ako aj v nesporovej agende.

2. Predmetom tejto zmluvy nie je poradenstvo vo veciach účtovných, daňových a colných.

Článok II.

1. Klient vystaví advokátovi zvláštne plnomocenstvo, pokiaľ to bude pre účelné poskytovanie 
právnych služieb advokátom potrebné.
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Článok III.

1. Právne služby uvedené v čl. I. tejto zmluvy budú poskytované priamo advokátom.

2. V súlade s ustanovením § 16 zákona o advokácii je  advokát oprávnený poveriť svojou 
substitúciou iného advokáta alebo advokátskeho koncipienta alebo zamestnanca advokátskej 
kancelárie.

Článok IV.

1. Pri stanovení odmeny je podľa ustanovenia § 5 vyhl. č. 655/2004 2. z. o odmenách 
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, 
základným kritériom rozsah a náročnosť zmluvne dohodnutých prác.

2. Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný 
preddavok.

3. Za právne služby obsiahnuté v predm ete zm luvy v čl. I. bod 1. sa zm luvné strany dohodli na 
paušálnej mesačnej odmene podľa § 5 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách 
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb vo výške 80,- €.

4. Vymožené trovy od protistrany sa po pripísaní na účet advokáta alebo na účet klienta stávajú 
súčasťou odmeny advokáta.

Článok V.

1. Klient má právo na riadne a včasné poskytovanie právnych služieb, na spoľahlivé a pravdivé 
informácie o stave riešenia jednotlivých prípadov zo strany advokáta.

2. Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé a úplné informácie a súčasne mu 
predkladať listinné podklady a vysvetlenia k riadnemu poskytovaniu právnej pomoci.

3. Klient sa zaväzuje prideľovať advokátovi zálohy na úhradu súdnych poplatkov formou 
kolkov, urýchlene realizovať jeho pokyny na úhradu súdnych poplatkov formou prevodných 
príkazov.

4. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi včasné, pravdivé, úplné informácie, vyjmúc 
zákonnú povinnosť mlčanlivosti o vybavovaných veciach.

5. Advokát je  povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a 
riadiť sa jeho pokynmi. Ale sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, nie je  nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.

6. Advokát je  povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa 
rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne 
prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za 
prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Článok VI.



1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu určitú a to na obdobie 1 roku od 
podpisu tejto zmluvy.

Článok VIL

1. Táto zmluva je  vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých klient obdrží jedno vyhotovenie 
a advokát obdrží jedno vyhotovenie.

2. V ostatných prípadoch, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, platia príslušné ustanovenia 
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. Zmenu tejto 
zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve.

V Ž i t a v a n o c h ,  dňa 04.02.2015 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Mgr.. Eugen Cimmermann 

advokát 
S AK č,.6929.

Advokát: Ľ. Podjayorinskéj 23,953£ťZlaté Moravce


