
 

1 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

2023001 
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

uzavretá podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka  a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

 
ADVOKÁT: 
obchodné meno: JUDr. Karin Benč Juhásová, advokátka 
sídlo:   Húskova č. 19, 040 23 Košice 
IČO:    42 101 883 
bankové spojenie:    
IBAN:     
zapísaný v:   zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory  
číslo licencie:  4789 
e-mail:    
telefónne číslo:  
(ďalej v texte len ako „Advokát“) 

a 
 
KLIENT: 
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 
e-mail:   starosta@kosickanovaves.sk 
(ďalej v texte len ako „Klient“) 
(Advokát a Klient ďalej v texte len ako „zmluvné strany“) 
 

uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku nasledovnú  
ZMLUVU O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB (ďalej v texte len ako „Zmluva“) 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
1. Advokát je subjektom oprávneným podnikať v oblasti poskytovania právnych služieb na 

základe Osvedčenia vydaného Slovenskou advokátskou komorou.  
2. Klient má  záujem o poskytovanie právnych služieb Advokátom externou formou.     

 
Článok II. 

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

podľa zadania Klienta (ďalej v texte len ako „Právne služby“).  
2. Poskytovanie Právnych služieb Advokátom Klientovi spočíva najmä v: 

2.1. poskytovaní právnych konzultácií,  
2.2. koncipovaní a vypracovávaní zmlúv, vyhlásení a iných právnych dokumentov, 
2.3. vypracovávaní právnych analýz a stanovísk, 
2.4. zastupovaní Klienta pri mimosúdnych rokovaniach a v styku s obchodnými 

partnermi, zmluvnou stranou a/alebo protistranou v súdnom spore, 
2.5. zastupovaní Klienta pred súdmi, orgánmi štátnej a verejnej správy alebo 

rozhodcom, 
2.6. vo výkone ďalších činností podľa požiadaviek a/alebo zadaní Klienta 
a to podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

3. Advokát je oprávnený pri poskytovaní Právnych služieb spolupracovať s osobami, ktoré 
majú odborné 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, poprípade na 
základe písomného vyjadrenia Klienta doručeného Advokátovi. 

 
Článok III. 

Povinnosti Advokáta 
1. Advokát sa zaväzuje: 
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1.1. vykonávať Právne služby riadne a s vynaložením odbornej starostlivosti; 
1.2. dbať pri poskytovaní Právnych služieb na pokyny a záujmy Klienta a riadiť sa jeho 

pokynmi. Ak sú pokyny Klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, Advokát nie je nimi viazaný. Klient podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, 
že bol o tejto skutočnosti poučený; 

1.3. 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. 

2. Advokát poskytuje Klientovi právne služby podľa tejto zmluvy sám alebo prostredníctvom 
advokátskeho koncipienta, ktorého môže poveriť vykonaním jednotlivých úkonov 
Právnych služieb. Advokát je  zároveň oprávnený splnomocniť ďalšieho advokáta 
poskytovaním Právnych služieb pre Klienta za predpokladu, že Klient s tým nebude 
výslovne nesúhlasiť. 

3. Advokát sa zaväzuje, že bude Klienta informovať o stave poskytovania Právnych služieb 
bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane akákoľvek relevantná skutočnosť alebo jej 
zmena pri poskytovaní Právnych služieb. Advokát zároveň bude informovať Klienta 
o stave poskytovania Právnych služieb bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti 
Klienta o poskytnutie takejto informácie. Advokát tieto povinnosti splní zaslaním 
informácie o stave poskytovania Právnej služby prostredníctvom elektronickej pošty na e-
mailovú adresu klienta uvedenú pri kontaktných údajoch Klienta v úvode tejto zmluvy 
a/alebo telefonicky na telefónne číslo Klienta a/alebo poštou na adresu uvedenú pri 
kontaktných údajoch Klienta.   

4. Advokát je povinný vypracovať pre Klienta vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka 
prehľad Právnych služieb vykonaných za príslušný kalendárny rok.   

 
Článok IV. 

Povinnosti klienta 
1. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi úplné, pravdivé a presné informácie a podklady, 

ktoré sú potrebné pre riadne poskytovanie Právnych služieb podľa tejto zmluvy.  
2. Klient sa zaväzuje, že Advokátovi nezamlčí žiadne informácie či podklady a/alebo ich 

časti, v opačnom prípade Advokát nezodpovedá za škodu vzniknutú porušením tejto 
povinnosti. Klient poskytne informácie a podklady Advokátovi pri podpise tejto zmluvy 
a/alebo bez zbytočného odkladu potom, ako tieto informácie a podklady získa. Advokát je 
oprávnený kedykoľvek v priebehu poskytovania Právnych služieb požadovať od Klienta 
dodatočné informácie alebo dokumenty, ktoré bude považovať za primerane dôležité na 
to, aby mohol zaistiť kvalitu, včasnosť, úplnosť a presnosť poskytovaných Právnych 
služieb a Klient sa zaväzuje reagovať na takú žiadosť urýchlene a v dobrej viere.  

3. Klient berie na vedomie, že riadne a včasné poskytnutie úplných, pravdivých a presných 
informácii a podkladov podľa tohto článku zmluvy môže mať podstatný vplyv na celkový 
výsledok poskytovania Právnych služieb. Z uvedeného dôvodu Klient nie je oprávnený si 
uplatňovať voči Advokátovi akékoľvek nároky, ktoré by súviseli s porušením jeho 
povinnosti podľa ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy.   

4. Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátovi za jeho činnosť odmenu spôsobom a vo výške 
podľa článku V. tejto zmluvy. 

5. Ak je za účelom poskytovania Právnych služieb podľa tejto zmluvy potrebné vystaviť 
Advokátovi splnomocnenie na zastupovanie Klienta, resp. na vykonanie určitých právnych 
úkonov, Klient sa zaväzuje bezodkladne po výzve zo strany Advokáta takéto 
splnomocnenie vystaviť.  
 

Článok V. 
Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej mesačnej odmene za poskytované Právne služby 
podľa tejto zmluvy vo výške 450,- EUR (slovom štyristopäťdesiat EUR) (ďalej v texte len 
ako „Odmena“), ktorú Klient uhradí Advokátovi bezhotovostným prevodom v prospech 
bankového účtu Advokáta uvedeného pri kontaktných údajoch Advokáta v úvode tejto 
zmluvy a to na základe ním predloženej mesačnej faktúry splatnej vždy v lehote 14 dní 
odo dňa jej vystavenia. 
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2. Odmena podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy nezahŕňa náhradu 
hotových výdavkov, náhradu za stratu času a cestovného Advokáta vynaložených ním pri 
poskytovaní Právnych služieb podľa tejto zmluvy (ďalej v texte len ako „Hotové výdavky“). 
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. Náhrada za stratu času patrí Advokátovi v prípade 
poskytovania Právnych služieb vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom Advokáta 
alebo sídlom Klienta a to za čas strávený cestou do tohto miesta a späť. Pri určovaní 
výšky náhrady Hotových výdavkov, náhrady za stratu času a cestovného sa postupuje 
podľa ustanovení vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov 
za poskytovanie právnych služieb. Náklady podľa tohto odseku zmluvy Klient uhradí 
Advokátovi bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Advokáta uvedeného 
pri kontaktných údajoch Advokáta v úvode tejto zmluvy na základe ním predloženej 
mesačnej faktúry splatnej vždy v lehote 14 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. 

4. Klient súhlasí s tým, aby mu boli faktúry zasielané Advokátom elektronicky a to e-mailom 
na e-mailovú adresu Klienta uvedenú pri kontaktných údajoch Klienta v úvode tejto 
zmluvy. 

 
Článok VI. 

Doba trvania zmluvy 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 03.01.2023 do 31.12.2026. 
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. 

 
Článok VII. 

Zachovávanie mlčanlivosti, nakladanie s dokladmi a informáciami 
1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s poskytovaním Právnych služieb podľa tejto zmluvy. Povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje aj na iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti 
podieľajú na poskytovaní Právnych služieb podľa tejto zmluvy (napr. ďalej splnomocnený 
advokát). Podmienky a výnimky z povinnosti zachovávať mlčanlivosť sú vymedzené 
v ustanovení § 23 zákona o advokácii a v ostatných právnych predpisoch.  

2. Advokát je oprávnený ponechať si Klientom poskytnuté doklady, ich kópie a uchovávať 
ich v elektronickej forme a to aj po skončení poskytovania právnych služieb podľa tejto 
zmluvy. Ak však Klient má záujem o ich vrátenie, Advokát mu ich vydá bez zbytočného 
odkladu po obdržaní písomnej požiadavky Klienta a po vysporiadaní všetkých záväzkov 
Klienta voči Advokátovi podľa tejto zmluvy.   

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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03.01.2023                                                                10.01.2023 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou 
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú 
súčasťou tejto zmluvy. 

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

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 ...................................... 
 
Advokát:      Klient: 
 
 
 
................................................................             ................................................................... 
JUDr. Karin Benč Juhásová, advokátka  Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
       Ing. Michal Krcho, starosta   
                                                                                     
 

 


