
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB  
 
 
Advokát:  JUDr. Ivan Savčák 
Sídlo: Partizánska 45, 085 01 Bardejov 
IČO:  42230080,     IČ DPH: SK 1074159691 
IBAN: SK3283300000002001404591 
Registrácia: advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 5795 
Tel.: 0949 210 521 
E-mail:  office@savcak.sk,  
(ďalej len advokát) 
 
a 
 
Klient:  
Obec Vojčice 
Sídlo: P.O.Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice 
IČO: 00332135 
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0392 1622 
Konajúca: Mgr. Vlastimil Kiral - Varga – starosta obce 
mobil: +421917464965, email: starosta@obecvojcice.sk 
(ďalej len klient) 

 
sa dohodli na uzatvorení zmluvy o poskytovaní právnych služieb v nasledovnom 

znení  
           

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby týkajúcich sa obecných 
záležitostí, a to najmä v súvislosti nárokmi voči klientovi, ktoré vyplývajú zo Žiadosti 
o vrátenie finančných prostriedkov projektu s kódom ITMS 2014+: 312061A995 a 
to vo všetkých konaniach, pred súdmi, pred inými a ďalšími orgánmi, vrátane 
mimosúdneho riešenia veci ako aj právnymi vecami s nimi súvisiacimi.  
 
2. Klient sa zaväzuje za tieto právne služby zaplatiť advokátovi odmenu podľa tejto 
zmluvy. 

 
Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Advokát je povinný zachovať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach týkajúcich 
sa klienta, s ktorými bol v rámci poskytovania právnych služieb oboznámený. 
 
2. Pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy bude advokát presadzovať 
a chrániť záujmy klienta a právne služby budú poskytované hospodárne a účelne.  
 
3. Klient je povinný pravdivo a úplne oboznámiť advokáta so skutkovým stavom 
veci a poskytnúť mu včas potrebnú súčinnosť (a to aj prostredníctvom elektronickej 
pošty) a všetky dostupné podkladové materiály pre účely plnenia tejto zmluvy (a to 
elektronicky alebo osobne).  
 
4. Klient pre účely plnenia tejto zmluvy vystaví advokátovi v prípade potreby 
písomnú plnú moc.  
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5. Advokát sa môže pri poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy nechať 
zastúpiť iným advokátom, prípadne advokátskym koncipientom, ktorého 
zamestnáva. Práva a povinnosti z tejto zmluvy sa primerane vzťahujú aj na 
poverených zástupcov.  
 

Čl. III 
Doba trvania zmluvy a výpoveď zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať. Výpovedná lehota 
je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou.  
 
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade zákonných 
dôvodov t. j. § 22 zákona o advokácii. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia 
písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.  
 
4. Advokát je povinný ku dňu ukončenia právneho zastupovania vykonať všetky 
nevyhnutné úkony, aby klient neutrpel ujmu na svojich právach a upozorniť klienta 
na úkony, ktoré  neznesú odklad.  
 

Čl. IV 
Odmena advokáta 

1. Advokát bude poskytovať právne služby za odmenu a náhrady podľa tejto zmluvy 
a vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb (ďalej len vyhláška). Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi 
hodinovú odmenu podľa § 2 ods. 2 písm. a) a § 3 predmetnej vyhlášky, ak nie je 
v tejto zmluve dohodnuté inak. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi aj za každú 
začatú polhodinu (za začatú polhodinu sa považuje čas 0 – 30 minút) a to v rozsahu 
½ hodinovej sadzby. Ostatné náhrady búdu účtované v zmysle predmetnej vyhláška 
a dohody.  
 
2. Zmluvná hodinová odmena advokáta pri službách právnej pomoci najmä formou 
analýzy a spracovania právnych listín a podkladov od klienta, príprava a zaslanie 
podaní pre tretie osoby, pri službách právnej pomoci formou konzultácii (osobných 
konzultácií, online konzultácií, telefonických konzultácií) a formou osobnej účasti 
advokáta (alebo ním poverený zamestnanec) na rokovaniach klienta, resp. 
s klientom, alebo účasti na procesných úkonoch alebo mimosúdnych rokovaní  je 
40 € bez DPH. 
 
3. V prípade poskytovania právnych služieb formou právneho zastupovania 
v súdnom, resp. inom konaní klient súhlasí a splnomocňuje advokáta, aby priznaná 
náhrada trov konania (proti inej FO alebo PO osobe) za poskytnuté právne služby, 
vždy patrila advokátovi, a aby ju advokát mohol vymáhať v zastúpení klienta na svoj 
účet od protistrany, proti ktorej bola súdom alebo iným orgánom priznaná. Klient 
má potom právo ponechať si finančné prostriedky následne vymožené titulom trov 
právneho zastúpenia od tretích strán. 
 
4. Advokát sa môže s klientom dohodnúť na osobitnej odmene, ak klient požaduje 
od advokáta právna službu, ktorá svojou náročnosťou a rozsahom spracovania 
zjavne prevyšuje právne služby, ktorých poskytnutie je primerané výške odmeny 
podľa čl. IV ods. 2. 
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5. Advokát predloží pri vyúčtovaní časovú špecifikáciu vykonanej práce, v prípade 
čl. IV ods. 2,3 vecnú špecifikáciu vykonaných, resp. predpokladaných úkonov.  
 
6. V prípade ukončenia tejto zmluvy (a to aj pred právoplatným ukončením právnej 
veci, ktoré budú začaté v zmysle čl. IV. ods. 3) sa klient zaväzuje uhradiť advokátovi 
odmenu podľa čl. IV, ale aj všetky ostatné finančné nároky za vykonané úkony 
právnej pomoci v zmysle vyhlášky ak táto zmluva neustanovuje inak. Odmenu 
podľa tejto zmluvy klient uhradí (resp. doplatí) v lehote 14 dní odo dňa doručenia 
výzvy na zaplatenie, ktorej súčasťou bude aj vyúčtovanie úkonov.  
 
7. Advokát má voči klientovi nárok na náhradu účelne vynaložených výdavkov pri 
poskytovaní právnych služieb podľa tejto zmluvy a to najmä cestovných výdavkov 
(najmä náklady na PHM súvisiacich s poskytovaním právnych služieb klientovi  
mimo Mesta Bardejov) ako aj  prípadných súdnych a iných poplatkov hradených 
advokátom v prospech klienta (napr. poštovné) a taktiež náhradu za stratu času 
podľa tretej časti vyššie uvedenej vyhlášky. 
 
8. Advokát je v čase podpisu tejto zmluvy platcom DPH. Odmena za právne služby 
sa tak navýši o príslušnú sadzbu DPH.  
 
9. Odmena advokáta, náhrada účelne vynaložených výdavkov pri poskytovaní 
právnych služieb a náhrada za stratu času, režijné paušály sú splatné na základe 
mesačnej faktúry advokáta do 14 dní odo dňa jej doručenia klientovi a to na účet 
advokáta. 

 
V.  

Ostatné dojednania 
1. Oprávnenou  osobou na  klienta  na požadovanie poskytnutia služieb podľa 
tejto zmluvy: Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce a oprávnenou osobou na 
prijímanie požiadaviek na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy je advokát alebo 
jeho poverený zamestnanec.  
2. Služby podľa tejto zmluvy budú poskytované v termíne zodpovedajúcom 
povahe poskytovaných služieb a to prioritne v sídle advokáta alebo po dohode 
v sídle klienta, resp. na mieste vyplývajúcom z povahy poskytovanej služby (na 
príslušnom orgáne verejnej moci, na súde, atď). 
3. Klient týmto udeľuje advokátovi poverenie na spracúvanie osobných údajov 
FO, ktoré získava za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy. Tento sa zaväzuje 
osobnú údaje využívať nevyhnutne na plnenie tejto zmluvy a chrániť ich pred 
stratou, odcudzením a zachovávať o nich mlčanlivosť. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,  s platnosťou od jej podpísania 
zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvomi 
zmluvnými stranami. Ak je klient povinnou osobou podľa § 2 zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluva nadobúda 
účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta.   
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, ktoré sú identické. Každý účastník 
tejto zmluvy obdrží jeden exemplár.  
 
3. Akékoľvek zmeny, doplnky alebo dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené len 
v písomnej forme, a to po predchádzajúcom vzájomnom prerokovaní  a následnom 
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podpise obidvoch zmluvných strán, čím sa tieto zmeny, doplnky alebo dodatky 
stávajú nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že sa 
oboznámili s jej obsahom, že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, podľa ich 
pravej a slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok. 
 
 
V Bardejove dňa: ........................  Vo Vojčiciach dňa: .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                      __________________________ 
           JUDr. Ivan Savčák                          Obec Vojčice, Mgr. Vlastimil Kiral-Varga                
                    Advokát             starosta obce 
           Klient 
 
 
 
 

 


