
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
uzavretá podľa ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a zákona č. 586/2003 Z.z. 

o advokácii 
 

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o. 
zastúpená JUDr. Jozefom Beňom, PhD., konateľom 
Nám.sv.Egídia 93, 058 01  Poprad 
IČO: 44250029 
DIČ: 2022789472 
IČ DPH: SK2022789472 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, Bratislava 
číslo. účtu: 2626214333/1100 
(ďalej len advokát v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
 
Technické služby mesta Svit 
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit 
IČO: 00186864 
DIČ: 2021212545 
IČ DPH: SK2021212545 
(ďalej len klient v príslušnom gramatickom tvare) 
 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o poskytovaní právnych služieb (ďalej len zmluva): 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri 

poskytovaní právnej pomoci advokátom klientovi a to v rámci výkonu advokátskeho 
povolania za podmienok ďalej stanovených. 

2. Poskytovaním komplexnej právnej pomoci sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovávanie 
právnych rozborov, zastupovanie klienta v konaniach pred všeobecnými súdmi ako aj 
zastupovanie klienta v exekučných konaniach a výkonoch rozhodnutia vo veciach zverených 
mu klientom. 

3. Advokát zabezpečí poskytovanie právnej pomoci klientovi osobne alebo prostredníctvom 
substitučného zástupcu, zodpovedá však za splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
výlučne sám. 

 
Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
 

1. Advokát je okrem povinnosti uvedených v zákone č. 586/2003 Z.z. o advokácii povinný ďalej: 
a) využívať všetky svoje vedomosti a skúsenosti, používať všetky dostupné prostriedky 

a uplatňovať právne argumenty na prospech klienta. Od pokynov klienta sa môže odchýliť, ak 
je to naliehavo nutné v záujme klienta alebo ak nemôže včas obdržať súhlas klienta 

b) realizovať v mene klienta právne a iné úkony v rozsahu vymedzenou touto  zmluvou  a to 
s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami klienta, ktoré pozná alebo musí poznať 

c) upozorniť  klienta na prípadnú nesprávnosť jeho pokynov. Ak klient napriek upozorneniu trvá 
na nevhodných pokynoch, advokát môže odmietnuť vykonať konkrétny úkon právnej služby. 

d) poskytnúť právnu pomoc na základe požiadania klienta a to bez zbytočného odkladu v súlade 
so svojimi možnosťami a brať pritom ohľad na oprávnené požiadavky klienta 



e) v prípade, že nebude schopný z prevádzkových príčin poskytnúť konkrétnu službu 
v požadovanom termíne, bezodkladne na to upozorniť klienta vyvinúť maximálne úsilie pre 
to, že by táto služba bola poskytnutá tak, aby nedošlo k vzniku škody 

f) po skončení činnosti v každom jednotlivom prípade vrátiť bez zbytočného odkladu klientovi 
všetky listinné materiály , ktoré mu boli za účelom plnení povinností podľa tejto zmluvy 
odovzdané alebo ktoré pri ich plnení získal 

g) na požiadanie klienta oznamovať svoje postupy a podávať písomné informácie o stave 
a priebehu poskytovania právnych služieb vo veciach zverených mu klientom 

 
2. Advokát vyhlasuje, že si neuplatní k poskytnutým alebo získaným listinným materiálom 

zádržné právo za účelom zabezpečenia svojej pohľadávky voči klientovi. 
3. Klient a zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé, úplné a prehľadné informácie 

a súčasne mu zabezpečiť plnomocenstvo a predkladať  všetok listinný materiál potrebný 
k riadnemu  poskytovaniu právnej pomoci. Na požiadania je klient advokátovi povinný 
poskytnúť potrebné vysvetlenia. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrhy na vykonanie exekúcie na základe právoplatného 
a vykonateľného exekučného titulu vo veciach zverených mu klientom je oprávnený podávať 
v mene klienta advokát tak, aby pohľadávky klienta boli riadne a včas uspokojené. 

 
Čl. III 

Platnosť zmluvy 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.08.2015. 
3. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej 

výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
Čl. IV 

Odmena a náhrada výdavkov 
 

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za poskytovanie právnej pomoci podľa tejto zmluvy 
dohodnutú tarifnú odmenu v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 podľa § 9 a § 10 v prípade 
sporovej agendy. Klient sa  zaväzuje zaplatiť advokátovi za poskytnutie právnej pomoci 
v nesporovej agende sumu 450,00 € bez DPH za kalendárny mesiac. 

2. Klient sa zaväzuje odmenu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy uhrádzať na základe faktúry- 
daňového dokladu.  

3. Odmena advokáta uvedená v bode 1. tohto článku nezahŕňa všetky hotové výdavky advokáta, 
ktoré mu vzniknú s plnením predmetu tejto zmluvy vrátane cestovných náhrad za každú účasť 
na súdnom pojednávaní, ďalej telekomunikačných výdavkov a náhrady za straty času 

4. Advokát bude uplatňovať voči odporcom klienta trovy konania t.j. hotové výdavky klienta 
(najmä súdne poplatky a iné hotové výdavky klienta) a trovy právneho zastúpenia, t.j. odmena 
advokáta , náhrada hotových výdavkov advokáta a náhrada za stratu času a to všetko  podľa 
vyhlášky č. 655/2004 Z.z. 

5. Trovy právneho zastúpenia , t.j. odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov a náhrada za 
stratu času priznané súdmi rozhodnutiami voči odporcom klienta sú príjmom advokáta.. 

6. Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi všetky údaje pre riadne vystavenie faktúry uvedenej 
v bode 2. tohto článku. 

 
 
 
 
 
 



Čl. V 
Ochrana osobných údajov 

 
1. V súlade s ust. § 5 ods.2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov týmto klient udeľuje advokátovi poverenie na spracovávanie osobných 
údajov fyzických  osôb (ďalej len „klientov“), ktoré získava za účelom plnenia predmetu 
zmluvy. Za uvedený účelom je advokát oprávnený osobné údaje klientov získavať, 
zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať ich, meniť, prehliadať, ako aj vykonávať ďalšie 
operácie s nimi, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu záväzkového vzťahu medzi ním 
a klientom.  

2. Advokát sa zaväzuje osobné údaje klientov zabezpečene uchovávať v elektronickej ako aj 
papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb. Tieto osobné údaje bude chrániť pred 
odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. 
Advokát je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch klientov, ktoré 
spracováva v mene klienta. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení ich spracovania.  

3. Advokát je oprávnený osobné údaje klientov poskytovať a sprístupňovať ďalším subjektom 
len s písomným súhlasom klienta. 

4. Advokát je oprávnený spracúvať osobné údaje klientov po dobu trvania záväzkového vzťahu  
      medzi ním a klientom. Po uplynutí uvedenej doby je advokát povinný zlikvidovať akékoľvek  
      osobné údaje klientov v elektronickej ako aj papierovej forme, ako aj ich kópie zhotovené  
      akýmkoľvek spôsobom a uchované na komkoľvek druhu záznamového média. 

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 
príslušným ustanoveniami  Obchodného zákonníka, ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. 
o advokácii a ustanoveniami vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb.  

2. Klient môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním 
a advokátom alebo ak advokát neposkytuje potrebnú súčinnosť vo veciach zverených mu 
klientom.  

3. V prípade doručovania písomností, doručuje sa na poslednú známu adresu druhej zmluvnej 
strany. V pochybnostiach sa má za to, že ide o poslednú adresu, preukázateľne oznámenú 
druhej zmluvnej strane, na ktorej je bežne prijímaná korešpondencia, inak o adresu  uvedenú 
v tejto zmluve. Ak nie je možné písomnosť adresátovi doručiť aj keď sa v mieste doručenia 
zdržuje, považuje sa písomnosť za doručenú prvým dňom po uplynutí úložnej lehoty aj keď sa 
adresát o uložení nedozvedel. 

4. Zmeny tejto zmluvy môžu strany vykonať iba písomnými dodatkami. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka zmluvy. 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich vážnej  a slobodnej vôle, 

ich zmluvná voľnosť nebol obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité 
neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýchodných podmienok alebo v omyle, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V Poprade, dňa  21.07.2015 
 
 
advokát:                                                                                          klient:  
 
 
 
 


