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Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

MsBP Sobrance 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

uzatvorená v zmysle § 269 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení a 

Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v platnom znení 

 

I. Zmluvné strany  

 

Advokát:  

JUDr. Ing. Michal Plenta-advokát 

So sídlom Sídlisko Okulka 19/42, 093 01 Vranov nad Topľou 

Zapísaný: v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 3923 

IČO: 37943324 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava, pobočka Vranov nad Topľou 

Číslo účtu: 2621018560/110 

Tel./fax: 057- 4426373 

Email: judrmichalplenta@azet.sk 

(ďalej len advokát) 

 

Klient: 

Názov:  Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o. v skratke MsBP Sobrance, s.r.o. 

Sídlo.  Kpt. Nálepku 1, Sobrance 073 01 

IČO: 36 731 501 

zastúpený:  Mgr. Juraj Macik 

(ďalej len klient) 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je pravidelná právno-poradenská činnosť, poskytovaná formou konzultácií 

a právnych informácií klientovi, a to za paušálne dohodnutú mesačnú odmenu.  

2. Na požiadanie klienta advokát prevezme jeho zastupovanie v správnom, súdnom alebo 

rozhodcovskom konaní. Uvedené zastupovanie bude môže byť riešené osobitnou písomnou 

zmluvou oboch strán. V tomto prípade poskytne klient advokátovi včas potrebné plnomocenstvo 

v potrebnom počte s uvedením rozsahu oprávnenia advokáta konať v mene klienta podľa 

ustanovenia § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

3. Na požiadanie klienta sa advokát zúčastní rokovania s jeho obchodnými partnermi. O túto 

súčinnosť požiada klient advokáta minimálne 3 pracovné dni vopred. 

 

III. Forma poskytovania úkonov právnej pomoci 

1. Forma poskytovania úkonov právnej pomoci- konzultácie sa budú poskytovať formou 

pravidelných osobných stretnutí advokáta s vedúcimi zamestnancami druhej strany, príp. 

spracúvaním písomných právnych rozborov, týkajúcich sa právne závažných problémov druhej 

strany, s využitím elektronickej komunikácie (email a inými prostriedkami elektronickej 

komunikácie). Časové dimenzie a miesto poskytovaných úkonov bude upresňované operatívnymi 

dohodami strán /napr. faxom, alebo telefonicky a inými prostriedkami elektronickej komunikácie/. 

 

IV. Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzaviera s účinnosťou od 28.01.2015 na dobu neurčitú. 

2. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán. 

3. Zmluvu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 

V. Odplata za poskytované služby 

1. Paušálna mesačná odmena advokáta podľa § 5 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách 

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení/ bola dohodnutá vo 

výške 200,- € /slovom: dvesto eúr/. 

2. Druhá strana sa zaväzuje dohodnutú odmenu advokátovi vyplácať mesačne, a to do 15. dňa 

každého mesiaca za predchádzajúci mesiac. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že cestovné náhrady a iné výdavky, ktoré súvisia s predmetom 

poskytovanej právnej pomoci budú vždy hradené klientom, a to do 7 dní odo dňa predloženého 

vyúčtovania nákladov právneho zástupcu. Advokát je oprávnený ich vyúčtovať v zmysle § 15 

a násl. vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 

služieb v platnom znení a cestovné náhrady v zmysle platných právnych predpisov.  Náhradu za 

stratu času a cestovné náhrady je advokát oprávnený vyúčtovať klientovi mesačne, a to do troch 

dní od skončenia príslušného mesiaca. Klient bude uhrádzať tieto náhrady do 5 dní po ich 

uplatnení na účet advokáta. 

4. Platby sa budú realizovať prevodom na bežný účet advokáta. V prípade, že advokát po vzájomnej 

dohode prevezme aj zastupovanie  druhej zmluvnej strany v  súdnom /alebo rozhodcovskom/ 

konaní, prislúchajú mu tiež súdom /rozhodcom/ právoplatne priznané trovy /odmenu/ právneho 

zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb v platnom znení/. 

 

VI. Súčinnosť 

1. Klient splnomocňuje nasledovné osoby oprávnené na prebranie a odovzdávanie písomnosti, 

podkladov, iných listín  a pod. v súvislosti s vykonávaním predmetu tejto zmluvy: 

a) Mgr. Juraj Macik-konateľ 

b) Ing. Jozef Jančo-riaditeľ 

2. Advokát môže vopred upozorniť klienta na skutočnosť, že výsledok v určitých veciach môže byť 

veľmi neistý. 

3. Klient sa zaväzuje, že poskytne advokátovi nevyhnutnú súčinnosť: najmä poskytne mu všetky 

podklady, potrebné plnomocenstvá, materiály, informácie, zabezpečí stretnutia s príslušnými 

osobami ako aj iné veci vždy keď o to bude písomne advokátom požiadaný a to tak, aby advokát 

mohol riadne vykonávať činnosť na ktorú sa zaviazal pri plnení tejto zmluvy. 

4. V prípade, ak dôjde k zmene pokynov zo strany klienta – pokynov od ktorých sa advokát nemôže 

odchýliť, tieto zmeny pokynov mu klient musí formulovať písomne a včas doručiť advokátovi. 

5. Súčinnosť po skončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. Ak v zmysle  čl. IV ods. 2 a 

3, alebo na základe iných skutočností dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu aj v čase po skončení 

tohto zmluvného je klient povinný poskytnúť advokátovi a na náklady advokáta jednu overenú 

kópiu príslušných (súdnych, správnych a iných) rozhodnutí s vyznačenou doložkou právoplatnosti 

a vykonateľnosti, v ktorých boli advokátovi priznaná, alebo zamietnutá náhrada trov konania 

(trovy právneho zastúpenia, náhrada hotových výdavkov, náhrada straty času, náhrada zaplatených 

súdnych poplatkov a pod.) tak, aby si ich advokát mohol následne uplatniť voči povinnej strane. 

V prípade ak dôjde k skončeniu zmluvného vzťahu pred tým, než advokát vyčísli a uplatní 

náhradu trov konania za obdobie v ktorom vykonával právne zastúpenie, klient príslušné trovy 

právne zastúpenie je povinný sám vyčísliť a uplatniť včas  na príslušnom orgáne (súde). Pred tým, 

než sa tak stane bude klient telefonicky, faxom, emailom alebo písomne konzultovať včas 

s advokátom predbežne vyčíslenú výšku trov konania. Klient je povinný poskytnúť advokátovi aj 

písomnosť s vyznačenou prezenčnou pečiatkou príslušného orgánu (súdu), ktorá osvedčí, že tieto 

trovy boli riadne a včas uplatnené a vyčíslené.   

6. Ak si klient nesplní riadne a včas povinnosti v zmysle čl. VI ods. 5, môže si advokát uplatniť 

škodu v rozsahu až do výšky takto neuplatnených a nevyčíslených trov právneho zastúpenia, tým 

nie je dotknuté oprávnenenie advokáta domáhať sa aj skutočnej škody, na ktorú sa zmluvná 

pokuta vzťahuje.  

 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek spory, vzniknuté pri plnení tejto zmluvy budú riešiť zmluvné strany predovšetkým 

vzájomnou dohodou. Pokiaľ by sa nedali riešiť týmto spôsobom, budú predložené na rozhodnutie 

príslušnému súdu. 

2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace Obchodným zákonníkom, zákonom č. 

586/2003 Z. z. o advokácii a vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za 

poskytovanie právnych služieb v platnom znení. 

3. Meniť alebo doplňovať túto zmluvu po jej uzatvorení je možné len formou písomných dodatkov 

k nej, ktoré budú platné a účinné po ich podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 

strán. 
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