
 
  

Zmluva o právnej pomoci 
 
 
obchodné meno : Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. 
sídlo   : Žižkova 4E, 040 01 Košice 
IČO   : 47 244 488 
zapísaná v   : Obch. registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 31317/V 
konajúci  :  JUDr. Roman Nižník, konateľ 
(ďalej len ako „advokát“) 
na strane jednej 
 

a 
úradný názov:  Mestská časť Košice - Košická Nová Ves 
sídlo:   Mliečna 1, 040 14 Košická Nová Ves 
IČO:   00 690 996 
konajúci:  Ing. Michal Krcho, starosta 
(ďalej len ako „klient“) 
na strane druhej 
 

uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto 
 

ZMLUVU O PRÁVNEJ POMOCI 
 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Advokát sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto zmluvy poskytovať klientovi právne služby 

podľa zadania klienta.  
2. Právne služby budú poskytované formou konzultácií, koncipovania a vypracovania 

zmlúv a iných právnych dokumentov a formou účasti zastupovania klienta pri 

rokovaniach a v styku s protistranou, vrátane zastupovania klienta pred súdmi, orgánmi 

štátnej a verejnej správy alebo rozhodcom. Predmetom poskytovania právnych služieb 

teda bude najmä poskytovanie hore uvedených právnych služieb a to v oblasti právneho 

poriadku Slovenskej republiky. 
3. Advokát je oprávnený pri poskytovaní právnych služieb spolupracovať s osobami, ktoré 

majú odborné a všetky ďalšie predpoklady pre riadne a včasné splnenie klientovho 

zadania. 
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky zásadné kroky pri poskytovaní právnych 

služieb bude advokát vykonávať po predbežnej komunikácii s klientom, popr. na 
základe písomného vyjadrenia klienta doručeného advokátovi. 

 
II. 

Povinnosti klienta 
1. Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi potrebnú súčinnosť, najmä však riadne 

a potrebné doklady, prostriedky a informácie, ktoré sú určené k účelnému poskytovaniu 

právnych služieb. 
2. Klient prehlasuje, že všetky informácie ako aj obsah listín, dokladov, dokumentov alebo 

iných listín ním poskytnutých advokátovi sa bude zakladať na skutočnosti a pravde 
a zároveň sa zaväzuje poskytnúť advokátovi všetky informácie, ktoré by spochybňovali 

ich pravosť, inak advokát nezodpovedá za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti. 



 
  

3. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za jeho činnosť odmenu podľa článku IV. tejto 
zmluvy. 

4. Klient sa zaväzuje udeliť advokátovi pre zastupovanie v konkrétnych prejednávaných 

veciach písomnú plnú moc resp. generálnu plnú moc. 
5. Klient súhlasí s tým, aby advokát bol pri jednotlivých úkonoch zastúpený advokátskym 

koncipientom, ktorý je v pracovnom pomere k advokátovi. 
 

III. 
Povinnosti advokáta 

1. Advokát sa zaväzuje 
a) vykonávať činnosť, ku ktorej je podľa tejto zmluvy povinný, riadne 

a s vynaložením   odbornej starostlivosti, 
b) dbať pri svojej činnosti na pokyny a záujmy klienta, konať v súlade s jeho 

záujmami, ktoré advokát pozná a dbať na dobré meno klienta, 
c) zachovávať mlčanlivosť o právne významných, ekonomických, organizačných 

a ďalších skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy, 

v rozsahu a za podmienok stanoveným právnym poriadkom Slovenskej republiky 

t.j. najmä zákonom o advokácii. 
 

IV. 
Zmluvná odmena 

1. Za predmet zmluvy v zmysle čl. I. bodu 1. tejto zmluvy sa stanovuje paušálna mesačná 
odmena vo výške 366,- EUR bez DPH, ktorú klient uhradí na účet advokáta na základe 

ním predloženej mesačnej faktúry splatnej vždy v lehote 10 dní odo dňa jej vystavenia. 
2. Odmena podľa predchádzajúceho bodu tohto článku nezahrňuje náhradu hotových 

výdavkov a náhradu za stratu času advokáta vynaložených ním pri poskytovaní 

právnych služieb podľa tejto zmluvy. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne 

vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné 

poplatky, cestovné, poštovné a telekomunikačné výdavky a výdavky na znalecké 

posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. V súlade s vyhláškou MS 

SR č. 655/2004 Z. z., o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 

služieb budú náklady podľa tohto bodu uhradené advokátovi klientom, na základe 

faktúry vystavenej advokátom a splatnej vždy v lehote 10 dní odo dňa jej vystavenia. 
3. Advokát je povinný vopred písomne oznámiť klientovi predpokladaný rozsah právnych 

služieb poskytovaných advokátom v jednotlivom právnom prípade a to spolu s určením 

predpokladanej finančnej náročnosti právnych služieb advokáta a iných hotových 

výdavkov súvisiacich s týmto prípadom. Rozsah poskytovaných právnych služieb 

v jednotlivom právnom prípade je si advokát povinný nechať odsúhlasiť od klienta 

vopred. Od schváleného časového rozsahu právnych služieb a ich finančnej náročnosti 

v jednotlivom konkrétnom prípade je advokát oprávnený sa odchýliť iba po písomnom 

odsúhlasení zo strany klienta. 
 

V. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2019 do 30.11.2022. 
2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou. 

Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu 

s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorej doba začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 



 
  

3. Klient i advokát sú si navzájom povinní v lehote jedného mesiaca odo dňa ukončenia 

zmluvy vrátiť si, či vysporiadať všetko, čo si odovzdali počas poskytovania právnych 

služieb podľa tejto zmluvy. 
4. Počas výpovednej doby sú klient i advokát povinní plniť všetky svoje povinnosti podľa 

tejto zmluvy. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia slovenským právnym 

poriadkom. 
2. Túto zmluvu je možné doplňovať alebo meniť iba písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluva vstupuje v platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom vyhotovení.  
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je výrazom ich pravej, vážnej, určitej 

a slobodnej vôle a že zmluva je im jasná a zrozumiteľná. Na dôkaz toho pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy. 
 
 
V Košiciach dňa .......................                                           V Košiciach dňa .................. 
 
 
 
 
................................................................................              ...................................................... 
Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o Klient: 
JUDr. Roman Nižník, konateľ                                          
                                                                                     

    31.1.2019                                                                                           31.1.2019


