ZMLUVA O POSKYTOVANI pRAVNYCH SLUŽIEB
uzavretá v zmysle zák. c. 586/2003 Z.z. o advokácii a ust. § 2 a nasl. vyhl. c. 655/2004 Z. z. o odmenách a
náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
medzi

Klient:
Obec Nižný Krucov,
Zastúpená: Vladimira Hermanovská starostka obce
ICO: 00332615
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. Michalovce
C.ú: 4251257001/5600

-

Právny

zástupca:

JUDr. Tomáš Husovský, advokát
Sidlo: Hlavná 71,04001 Košice
Zápis v SAK pod c.4517
ICO: 45005214
IC DPH: SK 1049073223
Bankové spojenie :Slovenská sporitelna
Cislo úctu: 057721812/0900

Clánok l.
ZÁKLADNÉ

USTANOVENIE

1. Právny zástupca sa zaväzuje poskytovat klientovi právné služby v zmysle cl. II. tejto zmluvy a v
rozsahu a formou podla cl. III., za co sa klient zaväzuje zaplatit odmenu vo výške a spôsobom podla
ustanoveni tejto zmluvy (cl. IV).
2. Právny zástupca vyhlasuje, že preberá zodpovednost za svoje úkony pri poskytovani právnej
pomoci a, že je pre tieto úcely zo zákona poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi
pri výkone svojej cinnosti (vyššie uvedené plati pri cinnosti zamestnancov právneho zástupcu).

Clánok II.
PREDMETPRÁVNEJ SLUŽBY
Právny zástupca sa zaväzuje poskytnút klientovi právne služby vo veci: kanalizácia v obci Nižný
Krucov, možnosti ukoncenia zmluvy o dielo zo dna 04.06.1996, vymáhanie nárokov
z vykonaného diela - kanalizácie, uplatnenie vád diela a všetkých veci s tým súvisiacich.
Clánok III.
ROZSAH A FORMA POSKYTOVANIA

PRÁVNYCH

SLUŽIEB

1. Právne služby budú poskytované podla požiadavky a potreby klienta aj vo väcšom rozsahu.
2. Právne služby, ktoré sa právny zástupca na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovat klientovi,
spadajú do oblasti obchodného, obcianskeho, pracovného, správneho práva, ci iných právnych
odvetvi.
3. Právne služby budú poskytované vo forme konzultácii, stanovisk, právnych analýz, komentovania
právnych dokumentov, ale podla potreby klienta aj zastupovanim klienta v konani pred štátnymi
orgánmi, najmä súdmi, orgánmi štátnej správy, dalšimi orgánmi verejnej správy, súdnymi
exekútormi, ci notármi, spisovanim podani urcených týmto orgánom, ako aj spisovanim opravných
prostriedkov a dalšieh návrhov, spisovanim iných listin, predovšetkým zmlúv podla požiadaviek
klienta, spracúvanim právnych rozborov, ústnymi konzultáciami a úcastou na rokovaniach so
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exekútormi, ci notármi, spisovaním podaní urcených týmto orgánom, ako aj spisovaním opravných
prostriedkov a dalších návrhov, spisovaním iných listín, predovšetkým zmlúv podla požiadaviek
klienta, spracúvaním právnych rozborov, ústnymi konzultáciami a úcastou na rokovaniach so
zmluvnými partnermi, alebo protistranami.
4. Právny zástupca poskytuje právne služby vykonávaním úkonov právnej služby vo svojom sídle, v
sídle klienta, v sídlach štátnych orgánov, prípadne po dohode s klientom na iných miestach, podla
potreby a charakteru úkonu. Právny zástupca poskytuje právne služby v obvyklom pracovnom case
a po dohode s klientom i v inom case zodpovedajúcom povahe a charakteru úkonu právnej služby.
Právny zástupca je pri poskytovaní právnych služieb povinný zachovávat zákony a v ich medziach
sa riadit príkazmi klienta. Právny zástupca je povinný pri poskytovaní právnych služieb chránit práva
a oprávnené záujmy klienta, konat pritom svedomito, dôsledne využívat všetky zákonné prostriedky
a uplatnovat to, co podla svojho presvedcenia a príkazu klienta pokladá za prospešné. Právny
zástupca je povinný dbat na to, aby poskytované právne služby boli úcelné a hospodárne.
5. Právny zástupca je povinný zachovávat mlcanlivost o skutocnostiach, o ktorých sa dozvedel v
súvislosti s poskytovaním právnych služieb a to i po skoncení platnosti tejto zmluvy s výnimkou
prípadov, na ktoré sa vztahuje zákonom uložená povinnost prekazit spáchanie trestného cinu.
6. Klient berie na vedomie, že právny zástupca sa pri poskytovaní právnych služieb môže dat zastúpit
iným advokátom alebo svojim koncipientom, pritom však sám zodpovedá za prípadnú škodu
spôsobenú klientovi. S týmto vyjadruje klient svoj súhlas a výber prípadného substitúta ponecháva
na rozhodnuti právneho zástupcu.

Clánok IV.
ODMENA PRÁVNEHO ZÁSTUPCU
1. Strany tejto zmluvy sa dohodli, že odmena právneho zástupcu je stanovená v súlade s vyhl. MS SR
C. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, podla ust.
§ 2 ods. 2 písm. a), ako hodinová odmena vo výške 39,50 EUR s DPH za každú aj zacatú hodinu
poskytovania právnej služby (dalej tiež len ako "hodinová odmena"). Klient bol informovaný, že
uvedené služby môžu pokryt viac ako 50 hodín.
2. Právny zástupca úctuje každú zacatú hodinu poskytovania právnej služby.
3. Uvedenú hodinovú odmenu za úkony vykonané v kalendárnom mesiaci je oprávnený právny
zástupca úctovat klientovi mesacne po uplynuti predmetného mesiaca. Fakturovaná suma je splatná
do 15 dní od jej dorucenia klientovi. Prílohou faktúry je prehlad úkonov právnej služby, ktoré právny
zástupca klientovi poskytol v kalendárnom mesiaci spolu s urcením casu, ktorý pri tom strávil..
4. Klient prevedie fakturovanú odmenu bezhotovostne na úcet právneho zástupcu, alebo hotovostne
do jeho pokladne.
5. Zmluvné strany sa dohodli na zálohe vo výške 393 EUR, ktorú uhradí klient do 3 dní od podpisu tejto
zmluvy na úcet právneho zástupcu.
6. Odmena nezahrna súdne, správne poplatky, overovanie listin, preklady, výdavky a znalecké
posudky, cestovné výdavky, noclažné pri služobných cestách,

Clánok V.
HOTOVÉVÝDAVKYA NÁHRADAZA STRATUCASU PRÁVNEHOZÁSTUPCU
1. Hotovými výdavkami sú iba výdavky úcelne a preukázatelne vynaložené pri poskytovaní právnych
služieb. Náhrada týchto výdavkov je zahrnutá do odmeny, okrem súdnych, správnych poplatkov,
overovanie listin, preklady, výdavky znaleckých posudkov, cestovných výdavkov, noclažného pri
služobných cestách
2. Hotové výdavky nezahrnuté do odmeny je klient povinný uhradit bez zbytocného odkladu na základe
výzvy právneho zástupcu. Klient je povinný najma vcas uhrádzat súdne, správne, ci iné poplatky
priamo konajúcemu orgánu a to na výzvu tohto orgánu alebo na výzvu právneho zástupcu, v ktorej
ho právny zástupca spravidla poucí o následku neuhradenia poplatku.
'>Clánok VI.

NIEKTORÉ1'OVINNOSTlnn:NTA
1. Klient sa zavazuje, ..~ pri poskytovaní právnych služieb odovzdá právnemu zástupcovi všetky
potrebné listiny, Podlapo~y
aj ich orig~ly alebo úradne overené kópie, veci dôležité pre konanie,
dôkazy, udeli potrebný pocet plnomocenstiev na zastupovanie a pravdivo ho bude informovat o
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všetkých rozhodujúcich skutocnostiach.
2. Klient berie na vedomie, že listiny odovzdané právnemu zástupcovi budú právnym zástupcom
opatrované v jeho spise pocas platnosti tejto zmluvy a následne mu budú vydané iba na základe
pisomného potvrdenia.

Clánok VII.
TROVY PRIZNANÉ KLIENTOVI V KONANi

1. V prípade, že v priebehu poskytovania právnej služby dôjde v niektorej z veci klienta, v ktorej právny
zástupca poskytoval právne služby k priznaniu trov súdneho, správneho, ci iného konania
pozostávajúce z trov právneho zastúpenia, ktoré boli priznané klientovi, zmluvné strany sa dohodli,
že tieto trovy budú patrit právnemuzástupcovi,ktorýje ich oprávnenývo svoj prospechi vymáhat,
pricom klient sa zaväzuje poskytnút mu v takom konani potrebnú súcinnost.
2. Priznané náhrady súdnych, ci iných poplatkov a hotových výdavkov klienta v konani, pokial ich
nehradil právny zástupca zo svojho, patria vždy klientovi.
3. Klient berie na vedomie, že v súdnom alebo inom konani (za predpokladu situácie podla ods. 1.)
môže byt v prípade úspechu vo veci, prípadne ciastocného úspechu vo veci priznaná právnemu
zástupcovi náhrada trov právneho zastúpenia iba vo výške zodpovedajúcej tarifnej odmene
advokáta podla ust. § 9 a nasl. vyhl. MS SR c. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov
za poskytovanie právnych služieb. Klient vyhlasuje, že ho právny zástupca o tejto skutocnosti
podrobne poucil.

Clánok VIII.
TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurcitú a to pocnúc od 18.03.2009
2. Táto zmluva zaniká:
al dohodou zmluvných strán, ku dnu v nej uvedenom alebo
bl výpovedou (bez uvedenia dôvodu) alebo
cl odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
3. Zmluva zanikne na základe písomnej výpovede dorucenej druhej zmluvnej strane a to uplynutim
jednomesacnej výpovednej doby, ktorá zacne plynút v prvý den kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoved dorucená druhej strane.
4. Odstúpit od tejto zmluvy, s úcinkami k dnu dorucenia odstúpenia klientovi, je právny zástupca
oprávnený v prípade, ak sú dané vážne dôvody, pre ktoré právny zástupca nemôže riadne
poskytovat právne služby, ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi právnym zástupcom a klientom.
V takomto prípade právny zástupca súcasne vypovie aj všetky plnomocenstvá udelené klientom. V
priebehu nasledujúcich 15 dni po takomto ukonceni poskytovania právnych služieb je právny
zástupca povinný vykonat všetky neodkladné úkony, tak aby klientovi nevznikla škoda.
5. Odstúpit od tejto zmluvy je oprávnený obdobným spôsobom aj klient a to v prípade, že právny
zástupca poruší závažným spôsobom povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z právnych
predpisova ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a právnym zástupcom.

Clánok IX.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Klient dáva právnemu zástupcovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov (v pripade, ak je na
spracovanie osobných údajov súhlas potrebný).
2. Právny zástupca sa zavazuje, že osobné údaje klienta bude spracúvat v súlade so zákonom
c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov platnom znení a to len za úcelom dosiahnutia
predmetu tejto zmluvy.

Clánok x.
ZÁVERECNÉ

USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosf a úcinnosf momentom jej podpisania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
3. Akúkolvek zmenu zmluvy je možné ucinif iba na základe súhlasu oboch zmluvných strán
a v pisomnej fonne.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, právny zástupca dostane jeden rovnopis, klient jeden
rovnopis.
5. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy podrobne oboznámili, rozumejú mu a na
znak súhlasu túto zmluvu podpisujú.

V Košiciach,

18.03.2009

V Košiciach

,/J.tJ3. 2OOcl
,........................................

DODATOK k ZMLUVE O PC

'Y~ .JVANí PRÁVNYCH SLUŽIEB
3... :. § 2 a nasl.vyhl.C.655/2004Z. z. o odmenácha
<"..;ovanieprávnychslužieb

uzavretýv zmysle zák. C.586/2003Z.z. o advc
náhradáchadvokátov.

ec

Klient:
Obec Nižný Krucov,
Zastúpená: Vladimira Hermanovská starostka
ICO: 00332615
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. ~C'~...,

-

C Ú' 4251257001 I 5600
Právny zástupca:

JUDr.TomášHusovský,'
Sídlo. Hlavná 71, 040 01
Zápis v SAK pod c.4517
ICO: 45005214
IC DPH: SK 1049073223
Bankové spojenie :Slover
Clslo úctu: 057721812/0

!.r.-

.
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Zmluvné strany sa dohodli, že týmto menia cl .
uzatvorenej v roku 2009 do nasledovného znc

ODMENA
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Právny zástupca úctuje každú zacatú ho
Uvedenú hodinovú odmenu za úkony
zástupca úctovat klientovi mesacne po L
do 15 dni od jej dorucenia klientovI
4. Klient prevedie fakturovanú odmenu bez
do jeho pokladne.
5. Odmena nezahrna súdne, správne po
posudky, cestovné výdavky, nocFažnépr'
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}tovania právnej služby.
'é v kalendárnom mesiaci je oprávnený právny
redmetného mesiaca. Fakturovaná suma je splatná

ovostne na úcet právneho zástupcu, alebo hotovostne
rovanie listin, preklady, výdavky a znalecké
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momentom jeho podpísania oboma zmluvnými

,

l"
l"

stranami.
2. Dodatok je vyhotoven9 v dvoch rovnopi"
rovnopiS.
3. Obe zmluvné strany vyhlasujÚ.že sa s ,

'. p"" '! zástupca dostane jeden rovnopis. klientjeden
,ho.'

odatku sa podrobne obOznamlli,rozumejú mu a

oa znak súhlasu tento dodatok podpisujG

5.08.2012

'uéove.26.8.2012

DODATOK K ZMLUVE O PO'" ,{YTOVANi PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzavretej v zmysle zák. C.586/2003 Z.z. o advok~.-,i a ust. § 2 a nasl. vyhl. t. 655/2004 Z. z. o odmenách a
náhradách advokátov z8oskytovanie

právnych služieb

Klient:
Obec Nižný Krucov.
Zastúpená: Vladimira Hermanovská - starostka ob
ICO' 00332615
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. M:
C.ú: 4251257001/5600

,.

'OVCE'
a

Právny zástupca:

JUDr. Tomáš Husovský. ae 'okát
Sídlo: Mäsiarska 6,04001 Košice
Zápis v SAK pod c.4517
ICO: 45005214
Bankové spojenie :Slovensk-'1sporitelna
Císlo úctu' 057721812/09,-

Nový právny zástupca:
Obchodné meno:
h&h PARTNERS. advokát
kanc'.=Iárias.r.o.
Sídlo:
Mäsiarska 6, 040 01 Koš,,ICO:
44 323 760
Registrácia:
Obchodný register veden~l\resným súdom Košice 1..oddiel Sro. vložka t. 22285N
Konajúci prostr. :
JUDr. Tomáš Husovský
.1atef
JUDr. Ivan Humenik. PhD. - konatel

-

uzatvárajú tento dodatok. ktorým menia záhlavie

- zmluvné

st,

1.Prc

y zmluvy o poskytovani právnych služieb zo roku 2009

let dodatku

právny zástupca a nový právn" lástu'1ca sa dohodli, že menia záhlavie - zmluvné
strany (zmena v osobe zmluvnej strany) zmlu .Jpo;;'l\YlOvani
právnych služieb z roku 2009a to tak,
že nový právny zástupca vstupuje do právneh,,-,)ostavenia právneho zástupcu a preberá všetky jeho
Klient,

práva a povinnosti zo zmluvy a právny zástl
a dnom podpisu
tohto dodatku
ukoncuje
cinnost
právneho zástupcu pre klienta a nemá voi.
ent li žiadne záväzky zo zmluvy. Klient s touto
výmenou zmluvnej strany osobe právneho zäs... ,eu súhlasí.
"
Klient:

Záhlavie zmluvy bude zniet:

Obec Nižný Krucov.
Zastúpená: Vladimira.Hermanovská - starostka c
ICO: 00332615
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. ~,
C.ú: 4251257001/5600

iovce

a
Právny zástupca:
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AJ6éhodnémeno:
Sídlo:
ICO:
Registrácia :
Konajúci prostr. :

h&h PARTNERS, advokát 3 kanc:'ária s.r.o.
Mäsiarska 6. 040 01 KošIC'
44 323 760
Obchodný register veden'; 'resn"m súdom Košice 1.. oddiel Sro, vložka C. 22285N
Jtel
JUDr. Tomáš HusovskýJUDr. IvanHumenlk.PhC

"

2.Záverecn' 'Istanovenia
2.1. Zostávajúce clánky zmluvy o poskytovani

dodatku

mych ~IL'žiebzostávajú nezmenené

2.2. Zmluvné strany svojimi podpismi prehl,
obsahu porozumeli a súhlasia s jeho obsahC'
údajov éiich pravej. slobodnej, vážnej a urt
a ani za obzvlášt nevýhodných podmienok. a'

) zmluvných strán. títo ho neuzavreli v tiesni
vz. . ~ .om prerokovani.

2.3. Na znak súhlasu pripájajú zmluvné stran,

ti ~;r

2.4. Tento dodatok
dnom 1.8.2013.

V Košiciach, dna 1.08.2013

nadobúda

platnost

:."

,pr.ro dodatok pred jeho podpisom precítali. jeho
_ ~-ahu. tento bol spísaný na základe pravdivých

<::bez nátlaku svoje vlastnorucné podpisy

"'m y'ho

pOdpisu zmluvnými

stranami a úcinnosf

V Košiciach. dna 1.08.2013
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