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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

uzavretá v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii  

a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. v platnom  znení o odmenách a náhradách  

advokátov za poskytovanie právnych služieb  

 

m e d z i: 

 

 

 

medzi: 

JUDr. Jozef Göbl, advokát 
So sídlom: Pytliacka 15, 040 11 Košice, SR 

IČO: 35571918 

DIČ: 1075636771, IČ DPH: SK1075636771  

registrácia v Slovenskej advokátskej komore pod č. 4373 

bankové spojenie: SLSP, a.s., číslo účtu : 5025464816/0900, IBAN: SK8309000000005025464816 

Tel: +421918034790   e-mail: jozef.gobl@gmail.com 

 

(ďalej len „advokát“) 

 

a 

 

obec Trstené   

sídlo: Obecný úrad č. 52, 032 21 Trstené  

IČO: 00315796 

Zastúpená a konajúca: Mgr. Ľubomírou Markovičovou – starostkou obce 

(ďalej len „klient“) 

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany alebo zmluvná strana“) 

 

za nasledovných podmienok:  

 

 

I. 

 1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb advokátom, ktorý je členom  

Slovenskej advokátskej komory registrovaným pod číslom SAK 4373 v tomto rozsahu: 
 

- vymáhanie pohľadávok od dlžníkov klienta, advokát poskytuje právne služby 

spočívajúce vo vykonaní všetkých potrebných úkonov smerujúcich k ochrane klienta 

a prípadnému súdnemu uplatňovaniu nárokov klienta, najmä rokovanie s protistranou, 

prijíma a doručuje písomnosti, podáva návrhy, žaloby, opravné prostriedky alebo 

námietky, vzdáva sa ich, vymáha všetky nároky, plnenia z nárokov, prijíma ich, 

plnenie potvrdzuje alebo uzatvára mimosúdne dohody, Za takýmto účelom udelí klient 

právnemu zástupcovi plnomocenstvo.  

 

- doplnenie, aktualizovanie a celkové zlepšenie dokumentačnej základne klienta 

v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v súlade s potrebami a požiadavkami klienta, 

 

- komplexné právne služby v personálnej/pracovno-právnej oblasti, 
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- spracovanie klientom požadovaných štandardizovaných dokumentov používaných 

klientom v rámci organizácie práce, a to v oblasti pracovnoprávnych vzťahov ( najmä 

pracovná zmluva, pracovný poriadok, pracovnoprávne dohody), v súlade 

s požiadavkami klienta,  

 

- zastupovanie klienta v iných dohodnutých konaniach pred súdmi, exekútormi, 

orgánmi verejnej moci a pred inými subjektmi na území SR, ak o to klient požiada,  

   

- poskytovanie právnych rád a konzultácií klientovi pri výkone jeho činností v rámci 

samosprávy na základe vznesených dotazov  klienta, pripomienkovanie právnych 

dokumentov a spracúvanie právnych rozborov požadovaných klientom vo veciach 

pracovno-právnych, obchod – právnych, 

 

- prípadne iné právne rady podľa potrieb a požiadaviek klienta. 

 

2. Na požiadanie klienta sa advokát aktívne zúčastňuje jednaní a stretnutí klienta s jeho 

zamestnancami, prípadne obchodnými partnermi. Dohodnuté výsledky spracuje do podoby 

právnych listín a zmlúv. 

 

3. V prípade požiadania klienta poskytne advokát klientovi aj iné právne rady, služby 

a spracuje požadované listiny, zmluvy, dohody.  

 

 

II. 

1. Klient sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje uhrádzať advokátovi odmenu v nasledovnom 

rozsahu: 

 
1.1.  V súlade s ustanovením § 5 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb sa zmluvné strany dohodli 

na mesačnej paušálnej odmene vo výške 300 € bez DPH slovom: tristo €. Advokát je platcom 

DPH. Odmena je splatná mesačne, vždy do 7. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytovaní služby. 

V odmene advokáta nie sú zahrnuté hotové výdavky v súvislosti s poskytovaním právnych služieb 

a zabezpečením iných dohodnutých služieb / napr. kúpa kolkov, úhrada súdnych, či správnych 

poplatkov, preklady, znalec /. Tieto uhrádza klient. Advokát doručí klientovi faktúru po uplynutí 

kalendárneho mesiaca.   

Dohodnutá mesačná paušálna odmena predstavuje objem služieb právneho poradenstva v zmysle 

čl. I tejto zmluvy v rozsahu 30 hodín mesačne. Ak objem služieb vzťahujúcich sa k službám, ktoré 

sú zahrnuté v dohodnutom paušálnom poplatku presiahne 90 hodín štvrťročne ( o čom bude klient 

vopred zo strany advokáta informovaný ), vzniká advokátovi nárok na odmenu vo výške 50 €  s 

DPH za každú začatú hodinu  poskytnutých služieb v danom kalendárnom štvrťroku. Pokiaľ sa 

samozrejme zmluvné strany nedohodnú na konkrétny prípad inak. 

1.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytovanie právnych služieb v súvislosti s vymáhaním     

pohľadávok patrí advokátovi:  

- tarifná odmena podľa § 9 a nasl.  vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách 

advokátov za poskytovanie právnych služieb, vo výške priznanej súdom v predmetnom konaní 

podľa zásady úspechu v spore („prísudok“), ktorú uhradí advokátovi žalovaný – protistrana 

a advokát si nebude od klienta uplatňovať žiadnu odmenu podľa advokátskej tarify. 

 

2. Klient je povinný zaplatiť advokátovi zmluvnú odmenu podľa bodu 1.2. tohto článku zmluvy do 

15 dní od zaplatenia pohľadávky žalovaným klientovi, v prípade čiastočného zaplatenia 

pohľadávky do 15 dní od čiastočného zaplatenia pohľadávky žalovaným klientovi.   

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak klient vypovie advokátovi túto zmluvu, resp. odvolá 

advokátovi plnomocenstvo na zastupovanie v konaní (pred vyhlásením súdneho rozhodnutia vo 

veci samej, ktorým bude vec právoplatne skončená) bez toho, aby na takúto výpoveď zmluvy, 

resp. odvolanie plnomocenstva dal advokát príčinu porušením plnenia svojich povinností pri 
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zastupovaní a poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy,  advokát má právo na tarifnú 

odmenu podľa § 9 a nasl. vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z.,   ktorú mu uhradí klient do 10 dní 

odo dňa ukončenia tejto zmluvy (resp. odvolania plnej moci) za tie úkony právnej služby, ktoré 

vykonal advokát až do ukončenia tejto zmluvy (odvolania plnej moci) bez ohľadu na zásadu 

úspechu v spore,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V takomto prípade právo advokáta na 

podielovú odmenu podľa bodu 1.2. tohto článku zmluvy, ako aj tarifnú odmenu („prísudky“) 

podľa bodu 1.1. tohto článku zmluvy zaniká.  

 

 

III. 

1. Advokát je povinný pri výkone advokácie 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 viazaný. O tom advokát klienta vhodným spôsobom 

poučí. 

 

2. Advokát je povinný konať vždy v prospech klienta, v súlade s jeho záujmami 

a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za 

prospešné.  

 

3. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Podmienky zachovávania mlčanlivosti 

a pozbavenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ktoré sú upravené v zákone č. 

586/2003 Z.z. platia primerane.  

 

4. V zmysle dohody účastníkov sa advokát v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť 

iným advokátom. Pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky 

koncipient alebo aj iný zamestnanec advokáta. 

 

 

IV. 

1. Advokát je povinný podať klientovi na jeho žiadosť všetky správy a informácie 

o skutkovom a právnom stave, ako aj o vykonaných a plánovaných právnych krokoch 

advokáta v súvislosti s vykonávaním právnych úkonov v konkrétnej právnej veci.  

 

2. Klient je povinný poskytnúť advokátovi maximálnu súčinnosť za účelom realizácie čo 

najúčinnejšieho a najúčelnejšieho poskytovania právnych služieb zo strany advokáta.  

 

 

V. 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané iba písomnou formou, a to 

dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 13.04.2023, počnú dňom 13.12.2022. Zmluvné 

strany sa dohodli, že po uplynutí dojednanej doby prehodnotia podľa množstva 

poskytovaných služieb jednak výšku dojednanej odmeny a tiež prípadné predĺženie 

trvania zmluvy. 

 

3. Zmluvný vzťah zaniká dohodou strán kedykoľvek, výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej 

strany v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvý deň nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej strane alebo odstúpením advokáta 

výlučne z dôvodov upravených v § 22 zákona č. 586/2003 Z. z.  o advokácii.  
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4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú 

zmluvnú stranu.  

 

5. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a jej 

účinky nastávajú dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke obce, resp. 

v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka 

v platnom znení. 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že zmluvu 

uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, ani nekonajú v tiesni, za 

nápadne nevýhodných podmienok. Obsahu zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, 

súhlasia s ňou, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

 

 

v Košiciach dňa 13.12.2022     v Košiciach dňa 13.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

      JUDr. Jozef  Göbl                                  obec Trstené 

             advokát                                                        Mgr. Ľubomíra Markovičová, starostka  
                        

 


