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Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. 

T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza 

IČO: 36 349 429 

zast. JUDr. Jánom Martičekom, konateľom spoločnosti 

ďalej len objednávateľ 

 

a 

 

JUDr. Daša Taschová, advokátka, zap. v zozname SAK pod č. 4623 

Sídlo: M. Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza 

IČO: 42 273 382 

DIČ: 1025943204 

IČ DPH: SK1025943204 

ďalej len advokát 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Advokát sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať nasledovné 

činnosti: 

1. právne poradenstvo 
2. vyhotovovať návrhy zmlúv a spracovať zmluvy s obchodnými partnermi objednávateľa 
3. spracovať návrhy podaní na súd, vyjadrenia k návrhom 
4. zastupovať objednávateľa v konaniach pred súdmi Slovenskej republiky, orgánmi 

štátnej správy SR, verejnej správy, orgánmi samosprávy, pred exekútormi, 
poisťovňami a verejnými fondami, slovenskou poštou, správcami sietí, bankami 
a ostatnými inštitúciami, s ktorými ma objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu uzatvorený 
zmluvný vzťah vrátane procesných úkonov, najmä doručovať a preberať písomnosti, 
uplatňovať a vymáhať nároky, uznávať a vzdávať sa nárokov, nazerať do spisov 
a vyhotovovať kópie a výpisy z nich 

5. poskytovať ostatné právne služby podľa potrieb objednávateľa. 
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III. 

Práva a povinnosti strán 

 

1. Advokát je povinný postupovať pri vykonaní činnosti uvedených v čl. II. s odbornou 
starostlivosťou. 

2. Činnosti uvedené v čl. II. je advokát povinný uskutočňovať podľa pokynov 
objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré advokát pozná alebo musí poznať. 

3. Advokát je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone 
činnosti podľa čl. II., a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 

4. Od pokynov objednávateľa sa môže advokát odchýliť len, ak je to naliehavo 
nevyhnutné v záujme objednávateľa a advokát nemôže včas dostať jeho súhlas. 

5. Advokát je oprávnený na vykonanie činností podľa čl. II. splnomocniť tretiu osobu. 
V prípade vykonanie činnosti treťou osobou zodpovedá advokát objednávateľovi tak, 
ako by činnosti vykonával sám. 

6. Objednávateľ je povinný odovzdať včas advokátovi veci a informácie, ktoré sú 
potrebné na vykonanie činností podľa čl. II., pokiaľ z povahy týchto vecí nevyplýva, že 
ich má obstarať advokát. 

7. Ak si vykonanie činností uvedených v čl. II. vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov, 
je objednávateľ povinný vystaviť včas advokátovi plnomocenstvo. 

8. Advokát je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať objednávateľovi veci, ktoré za 
neho prevzal pri vykonávaní činnosti uvedených v čl. II. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať advokátovi úplné, prehľadné, pravdové 
a včasné informácie a podklady potrebné k zastupovaniu a podávaniu písomných 
stanovísk k predloženým otázkam. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude v stanovených lehotách uhrádzať všetky súdne 
a správne poplatky, ktorých zaplatenie bude nevyhnutné pre poskytovanie právnej 
pomoci. 

 

IV. 

Odplata 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za vykonávanie činností uvedených v čl. 
II. paušálnu odmenu vo výške 440,00 € bez DPH mesačne, na účet vedený v SLSP a.s. 
č.ú 5058411454/0900 IBAN SK18 0900 0000 0050 5841 1454, na základe faktúry 
vystavenej advokátom. 

2. Nárok na odmenu advokátovi vznikne, keď riadne vykoná činnosti, o ktoré ho 
objednávateľ v príslušnom mesiaci požiadal. 

3. Objednávateľ  je tiež povinný uhradiť advokátovi náklady, ktoré advokát nevyhnutne 
alebo účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku voči objednávateľovi. 

4. Advokát má tiež nárok na náhradu trov konania priznaných v súdnych konaniach voči 
druhému účastníkovi sporu.  Táto náhrada trov právneho zastúpenia patrí advokátovi, 
okrem súdneho poplatku, ktorý uhradil objednávateľ. Trovy právneho zastúpenia si môže 
po predchádzajúcej dohode vymáhať advokát od objednávateľa, alebo priamo od 
povinného.   

5. Náhradu cestovných výdavkov bude objednávateľ preplácať advokátovi podľa 
všeobecných pravidiel pre používanie súkromných motorových vozidiel na služobné 
účely pri zastupovaniach, na ktoré klient splnomocní advokáta. Cesty mimo mesta 
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Prievidza budú vopred dohodnuté. Klient súhlasí, aby advokát pri cestách mimo mesta 
Prievidza používal svoje osobné motorové vozidlo. 
 
 
 
 

V. 

Skončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na dobu 12 mesiacov odo dňa účinnosti. 
2. Zmluvu možno ukončiť dohodou strán alebo výpoveďou. 
3. Objednávateľ môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť  prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. odo dňa skončenia výpovednej 
lehoty je advokát povinný objednávateľa na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo 
vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti, na ktoré 
sa zaviazal. 

4. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má advokát nárok na dohodnutú 
odmenu.  

5. Záväzok advokáta zaniká tiež zánikom právnickej osoby objednávateľa. 
 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť zmluva 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
3. Zmluvu je možné meniť písomne formou dodatkov  podpísaných oboma zmluvnými 

stranami. 
4. Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, 

prejav ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný. A keďže znenie tejto zmluvy je 
v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Prievidzi dňa ...............................  V Prievidzi dňa ............................... 

 

 

 

 

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

JUDr. Ján Martiček                       JUDr. Daša Taschová         

          konateľ spoločnosti                         advokát 

                 SMMP, s.r.o.    

 


