Zmluva
o poskytovaní právnej služby
uzatvorená medzi:
1.

Advokátska kancelária JUDr. Martin Gúčik, s.r.o.
sídlo:
Panenská 26, 811 03 Bratislava
IČO: 36 856 355
bank. spojenie:
Tatra banka, a.s.,
č.ú.:
2626180241/1100
zastúpená:
JUDr. Martin Gúčik, advokát, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.:
50127/B
(v ďalšom texte „advokát„)

a
2.

ZDRUŽENIE OBCÍ
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spoj.:
č. účtu :

ENVIROPARK POMORAVIE
Hlavná 67, 900 61 Gajary
Ing. Peter Tydlitát, predseda predstavenstva
36067725
2021776174
Dexia banka Slovensko a.s.,
3227428005/5600

(v ďalšom texte „klient“)

za nasledovných podmienok:
I.
(1)

(2)

Advokát sa zaväzuje poskytnúť klientovi právnu službu (pomoc) vo veci prípravy
a spracovania koncepcie a znenia zmluvy, na základe ktorej budú upravené právne
vzťahy medzi klientom a jeho členskými obcami ohľadne odvádzania a likvidácie
odpadových vôd prostredníctvom spoločnej kanalizácie napojenej na čistiareň
odpadových vôd v Gajaroch, a to (i) pri zabezpečení financovania prevádzky, údržby
a opráv spoločnej kanalizácie a (ii) pri zabezpečení údržby a opráv spoločnej
kanalizácie ako aj (iii) pri usporiadaní právnych vzťahov, ktoré medzi uvedenými
subjektmi vzniknú do uzavretia pripravovanej zmluvy (ďalej len ako „Predmetná
zmluva“).
Predmetnú zmluvu podľa predchádzajúceho odseku je advokát povinný pripraviť tak,
aby jej účastníkmi boli spolu s klientom aj všetky obce, ktoré sú napojené na ČOV
Gajary.
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(3)

(4)

Ak by sa kedykoľvek po predložení prvého znenia Predmetnej zmluvy klientovi ukázalo
ako nevyhnutné upraviť predložené znenie Predmetnej zmluvy tak, aby jej účastníkmi
boli popri klientovi len niektoré z obcí, advokát sa zaväzuje Predmetnú zmluvu upraviť
tomu zodpovedajúcim spôsobom, ak ho o to klient požiada. V takomto prípade mu
však vzniká popri paušálnej odmene (čl. III, ods. 1, pís. a)) aj nárok na hodinovú
odmenu v zmysle čl. III ods. 1, pís. b) tejto zmluvy.
Právnu pomoc bude poskytovať advokát osobne, alebo ním poverený advokát, resp.
advokátsky koncipient.
II.

(1)

(1)

Na základe dohody zmluvných strán je možné právnu pomoc poskytovať aj nad rozsah
uvedený v článku I. tejto zmluvy.
III.
Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb, na
a) paušálnej odmene advokáta vo výške 1.000,- Eur (slovom: jedentisíc euro) bez DPH, za
spracovanie koncepcie a znenia Predmetnej zmluvy, čo zahŕňa vypracovanie
a predloženie klientovi prvého znenia Predmetnej zmluvy, jedno rokovanie s klientom
a jeho členskými obcami o predloženom znení Predmetnej zmluvy a zapracovanie
pripomienok z rokovanie o predloženom prvom znení Predmetnej zmluvy, a to bez
ohľadu na časový rozsah, ktorý bude potrebný na poskytnutie právnej služby do tohto
štádia prípravy Predmetnej zmluvy a zároveň
b) na hodinovej odmene vo výške 50 eur (slovom päťdesiat euro) bez DPH za každú aj
začatú hodinu poskytnutia právnej služby nad rozsah podľa pís. a) tohto odseku,
vrátane prípadu ak bude nutné kedykoľvek po predložení prvého znenia Predmetnej
zmluvy vykonať jej úpravu v zmysle čl. I, ods. 3 tejto zmluvy.

(2)

(3)
(4)

Nárok na paušálnu odmenu podľa ods. 1, pís. a) tohto článku vzniká advokátovi po
predložení znenia Predmetnej zmluvy upraveného o pripomienky z rokovania o prvom
znení Predmetnej zmluvy. Ak sa rokovanie o prvom znení Predmetnej zmluvy
neuskutoční, vzniká nárok na paušálnu odmenu už predložením prvého znenia
Predmetnej zmluvy. Ak sa rokovanie o prvom znení Predmetnej zmluvy uskutoční, ale
prvé znenie nebude potrebné upraviť, vzniká nárok na paušálnu odmenu okamihom
ukončenia rokovania o prvom znení Predmetnej zmluvy. Nárok na paušálnu odmenu
vzniká advokátovi aj v prípade, ak klient túto zmluvu pred predložením prvého znenia
Predmetnej zmluvy vypovie z dôvodov, za ktoré advokát nezodpovedá; nárok na
paušálnu odmenu vzniká v takomto prípade okamihom doručenia výpovede
advokátovi.
Nárok na hodinovú odmenu podľa ods. 1, pís. b) tohto článku vzniká poskytnutím
právnej služby, a to popri nároku na paušálnu odmenu.
Klient je povinný spolu s odmenou uhradiť advokátovi aj DPH v zákonom stanovenej
výške.
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(5)

(6)

(7)

Paušálna odmena bude vyúčtovaná faktúrou advokáta, spolu s DPH v zákonom
stanovenej výške. Faktúru advokát vystaví po tom, čo mu na túto odmenu vznikne
nárok. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
Hodinová odmena bude účtovaná spolu s DPH v zákonom stanovenej výške vždy
mesačne, a to za všetky úkony právnej služby, za ktoré vznikne advokátovi nárok na
hodinovú odmenu v jednom kalendárnom mesiaci. Faktúra bude vystavená vždy
k poslednému dňu toho kalendárneho mesiaca, za ktorý sa hodinová odmena účtuje.
Splatnosť všetkých faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
Klient sa zaväzuje odmenu uhradiť do 14 dní od vystavenia faktúry.
IV.

(1)

Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé, úplné a prehľadné
informácie a súčasne mu predkladať všetok listinný materiál potrebný k riadnemu
a kvalitnému poskytovaniu právnej pomoci.
V.

(1)

(2)

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. Aj v prípade, keď ho klient
pozbaví tejto povinnosti, je povinný sám zvážiť, či porušovanie mlčanlivosti nebude
v neprospech klienta.
Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom
advokácie.

VI.

(1)
(2)

(3)

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.
Túto zmluvu je možné zrušiť buď dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných
strán s tým, že výpoveď je účinná uplynutím 15 dňovej lehoty, ktorá začína plynúť
v prvý deň nasledujúci po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Advokát je povinný do 15 dní od doručenia výpovede zmluvy a vykonať všetky
neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia.

VII.

(1)
(2)

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis tejto zmluvy.
Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch
zmluvných strán.

Strana 3

(3)

Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpisujú.

V Gajaroch, dňa ...........................
Za Advokáta
Advokátska kancelária
JUDr. Martin Gúčik, s.r.o.:

za Klienta
ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK
POMORAVIE

...............................................
Meno: JUDr. Martin Gúčik
Funkcia:
advokát, konateľ

................................................
Meno:
Ing. Peter Tydlitát
Funkcia:
predseda predstavenstva
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