
 

Z M L U V A 

o    p o s k y t n u t í    p r á v n y c h    s l u ž i e b 

 

 

JUDr. Jaroslav Paták 
sídlo: F. Rákócziho č.60, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika  

IČO:  36 111 643 

DIČ:  1028056447 

IČ DPH: SK1028056447 

číslo osvedčenia: 3348 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava 

IBAN - číslo účtu: SK0411000000002625510296 

 

/ ďalej ako „ advokát “ / 

 

a 

 

Mesto Štúrovo 

sídlo:  Námestie Slobody 1, 943 01 Štúrovo 

zastúpené: Ing. Eugen Szabó, primátor 

IČO:  00 309 303   

za ktoré koná na 

základe                       

plnomocenstva: Obchodná spoločnosť Enerbyt s.r.o., so sídlom Lipová 1/939, 943 01 Štúrovo 

IČO: 36 753 491 

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 19627/N 

v mene ktorej koná: Ing. Juraj Szórád, konateľ  

bankové spojenie, číslo účtu: OTP Banka Slovenska, a.s., 2543180/5200 

                

/ ďalej ako „ klient “ / 

                               

uzatvárajú túto 

 

z m l u v u   o   p o s k y t n u t í   p r á v n y c h   s l u ž i e b: 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

      Advokát sa zaväzuje poskytnúť klientovi právne služby pri riešení nevysporiadaných a sporných 

právnych vzťahov s obchodnou spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so 

sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, zapísanou v Obchodnom 

registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N ( ďalej len „ ZVS “), vo veci 

prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo vlastníctve Mesta Štúrovo. Právne 

služby v zmysle predchádzajúcej vety budú vyplývať z požiadaviek klienta a spočívajú najmä:   

a) v právnom posúdení celej veci a na jeho základe v prezentovaní stanoviska k nej, s návrhom na 

postup riešenia,  

b) vo vypracovávaní návrhov zmlúv a dodatkov ku zmluvám, resp. v posudzovaní návrhov zmlúv 

a dodatkov ku zmluvám, 

c) vo vypracovávaní právnych stanovísk k vyjadreniam a stanoviskám ZVS, príslušných štátnych 

orgánov, prípadne iných v danej veci kompetentných osôb,  

d) vo vypracovávaní podaní za účelom uplatňovania nárokov v súdnych konaniach, v exekučných 

konaniach, v konaniach vo vzťahu ku všetkým orgánom štátnej správy, orgánom samospráv miest  
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a obcí, orgánom polície, prípadne iným štátnym orgánom a inštitúciám, kompetentným konať 

v danej veci, 

e) v zastupovaní v konaniach pred súdmi, exekútorskými úradmi, v konaniach  pred orgánmi 

samospráv  miest  a obcí, orgánmi polície  a v konaniach pred všetkými orgánmi štátnej správy,  

f) vo vykonávaní činností, spojených s riešením právnych sporov zmierom, 

g) v rokovaniach s klientom, jeho jediným spoločníkom, ZVS, štátnymi orgánmi a inými osobami, 

kompetentnými konať v danej veci,   

h) v písomných dožiadaniach súdov, príp. iných príslušných orgánov a inštitúcií, za účelom získania 

potrebnej informácie, resp. dokumentu v predmetnej veci. 

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.  Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi bez zbytočného odkladu všetky doklady, informácie, 

prípadne ďalšie veci, potrebné k výkonu jeho činnosti podľa tejto zmluvy. 

2. Klient sa zaväzuje za podmienok, ustanovených v tejto zmluve, uhradiť advokátovi 

vyfakturovanú odmenu v zmysle tejto zmluvy riadne a včas. 

3. Advokát sa zaväzuje vykonávať činnosti, uvedené v článku I tejto zmluvy, v súlade so zákonom  

a touto zmluvou. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

dohodli, že tieto skutočnosti budú považovať za dôverné. 

 

III. 

Odmena 

 

1.  Klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi za poskytnutie právnych služieb podľa tejto zmluvy odmenu 

vo výške a za podmienok v zmysle ďalších bodov tohto článku zmluvy. Advokát má zároveň 

nárok, v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, na náhradu preukázateľných 

hotových výdavkov, cestovných výdavkov, režijný paušál a náhradu za stratu času. K odmene 

a  k  náhradám v zmysle tohto bodu, ako aj súvisiacich bodov tohto článku zmluvy, bude 

pripočítaná platná sadzba dane z pridanej hodnoty.  

2. Klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi, za vykonanie úkonu právnej služby, uvedeného v článku I, 

písm. a/ tejto zmluvy, odmenu vo výške 500,00 EUR.  

3. Klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi, za vykonanie úkonu právnej služby, uvedeného v článku I, 

písm. b/ - h/ tejto zmluvy, odmenu vo výške 100,00 EUR za každý jednotlivý úkon právnej služby. 

4. Advokát má v súlade s ustanovením § 15, písm. a/ a § 16 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách 

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov, nárok na 

náhradu hotových výdavkov, účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním 

právnych služieb klientovi, vrátane cestovného a vrátane režijného paušálu v zmysle ustanovenia 

§ 16, ods. 3 citovanej vyhlášky. 

5. Advokát má v súlade s ustanovením § 15, písm. b/ a § 17 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách 

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov, nárok na 

náhradu za stratu času.  

6. Podkladom k vyplateniu  odmien v zmysle bodov 2 a 3 tohto článku zmluvy, ako aj náhrad 

v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku zmluvy, vrátane pripočítanej sadzby dane z pridanej hodnoty, 

bude advokátom vystavená faktúra, ktorú bude zasielať na jemu známu e-mailovú adresu klienta 

vo formáte pdf.. Súčasťou faktúry budú aj prílohy, a to v prípade viacerých fakturovaných úkonov 

právnej služby ich rozpis, ako aj kópie dokladov, preukazujúce vynaložené hotové výdavky 

advokátom. Advokát je oprávnený vystaviť faktúru za každý vykonaný úkon právnej služby 

samostatne, príp. za viac vykonaných úkonov právnej služby spoločne. 
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7. Klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi vyfakturovanú sumu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy bezhotovostne na advokátom uvedený účet v záhlaví tejto zmluvy, v lehote 

splatnosti 14 kalendárnych dní, so začiatkom jej plynutia dňom, nasledujúcim po dni obdržania 

faktúry klientom.   

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do okamihu naplnenia účelu, na ktorý bola uzavretá,  

nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvu pred uplynutím doby platnosti a účinnosti, v zmysle predchádzajúceho bodu, možno         

zrušiť: 

     a/   písomnou dohodou zmluvných strán, 

     b/  bez uvedenia dôvodu jej vypovedaním jednou zo zmluvných strán, s  tým, že výpovedná  lehota 

je 1 mesiac  a  začína  plynúť  prvým  dňom  kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení 

písomného vyhotovenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Táto  zmluva je vyhotovená v písomnej forme. K zmene jej obsahu môže dôjsť len dohodou 

zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 

4.  Uzavretie tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmlúv a dohôd, uzavretých 

medzi oboma zmluvnými stranami.   

5.  Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sú upravené zákonom číslo        

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, vyhlášky číslo 655/2004 Z.z. 

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších 

predpisov a § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.  

6.   Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z  ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 1 

exemplári. 

7.   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je plnomocenstvo, udelené klientom obchodnej spoločnosti 

s obchodným menom Enerbyt s.r.o.  

8.  Táto zmluva svojím obsahom a účelom neodporuje zákonu, neobchádza ho a ani sa neprieči 

dobrým mravom. 

9.   Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia 

s ním, zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa uzavrieť 

zmluvu je prejavená slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, tieto prejavy vôle sú hodnoverné 

a na znak svojho súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Štúrove dňa 07.10.2019 

 

 

 

 

 

___________________________________                 ___________________________________ 

                 JUDr. Jaroslav Paták                                                            Mesto Štúrovo 

        na základe plnomocenstva Enerbyt s.r.o. 

                 v mene ktorého koná 

     Ing. Juraj Szórád, konateľ 

 

                       / advokát /                                                                        / klient / 

 

 
 


