ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
v zmysle zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych
služieb v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zmluva")
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Advokát:
Obchodné meno:

JUDr. Ján Luterán - advokát
Sabinovská 52,080 01 Prešov

Sídlo:
IČO:
DIČ:

43 841 996

zapísaný v registri:

SAK nod rea. č. 7674

1075645153

E-mail:

Telefón:
Klient:
Obchodný názov:

Poľnonákup TATRY, a.s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Slavkovská 36,060 01 Kežmarok

zastúpený:

Mqr. Marek Juro - predseda predstavenstva

36 447 927
202 0021058

E-mail:

Telefón:

Článok 1
Predmet zmluvy
1)Touto zmluvou sa advokát zaväzuje poskytovať klientovi právne služby podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi za poskytnuté právne služby
dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy.
2)Právnymi službami sa pre účel tejto zmluvy rozumie poskytovanie komplexných právnych služieb,
ktoré zahŕňajú najmä poskytovanie právnej pomoci, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o
právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov a analýz a ďalšie formy právneho poradenstva a
právnej pomoci podľa požiadaviek klienta vrátane zastupovania klienta pred súdmi.
3)Popri právnych službách poskytuje advokát klientovi aj administratívne práce vykonávané v
súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
1)Zmluvné strany sa dohodli, že advokát poskytuje klientovi právne služby na základe žiadosti klienta
urobenej ústne, písomne alebo prostredníctvom telefónu alebo emailu. Klientom vykonaná žiadosť o
poskytnutie právnej služby sa považuje za záväznú objednávku právnej služby.
2)Zmluvné strany sa dohodli, že sa advokát môže dať zastúpiť pri jednotlivých úkonoch právnej
služby, a to iným advokátom (napr. spolupracujúci advokát), prípadne advokátskym koncipientom.
3)Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, tak právnu službu, o ktorej poskytnutie klient advokáta
požiadal, advokát spravidla poskytuje v týchto lehotách:
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a)v jednoduchých a skutkovo nenáročných bežných právnych veciach bez zbytočného odkladu
najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti klienta o poskytnutie právnej služby a
odovzdania potrebných a dostupných údajov, podkladov a informácií klientom,
b)v zložitých a skutkovo náročných právnych veciach do pätnástich dní od doručenia žiadosti
klienta o poskytnutie právnej služby a odovzdania potrebných a dostupných údajov, podkladov a
informácií klientom.
4)Klient v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť údajov, podkladov a informácií odovzdaných
odovzdaných advokátovi na účel poskytnutia právnej služby.
5)Klient je povinný na žiadosť advokáta poskytnúť advokátovi všetku súčinnosť a všetky podklady,
doklady, veci a informácie potrebné pre poskytnutie právnej služby.
6)Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel v
súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy, ak osobitný predpis na úseku
predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
neustanovuje inak. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje
vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať
mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
7)Pri poskytovaní právnej služby na základe tejto zmluvy je advokát povinný:
a)chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta
vhodným spôsobom poučí,
b)postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito,
primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme
klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na
účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb,
c)plniť a dodržiavať povinnosti vyplývajúce advokátovi z osobitných všeobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie právnych služieb,
d)oznámiť klientovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri poskytovaní právnych služieb a ktoré môžu
mať vplyv na zmenu pokynov klienta daných advokátovi alebo môžu byť pre klienta dôležité,
e)veci, údaje a informácie prevzaté od klienta v súvislosti s poskytovaním právnych služieb
používať výlučne na účely poskytovania právnych služieb a chrániť ich pred stratou,
poškodením, zničením, zneužitím a odcudzením,

f)odovzdať klientovi všetky veci, doklady a informácie, ktoré pre klienta prevzal od tretích
osôb pri poskytovaní právnych služieb,
g)po zániku tejto zmluvy a po skončení poskytovania právnych služieb klientovi vrátiť všetky
doklady a iné veci, ktoré od klienta prevzal pre účely poskytovania právnych služieb.

Článok 3
Odmena advokáta
1)Ak sa zmluvné strany pred poskytnutím jednotlivej právnej služby nedohodnú inak, tak za
poskytnutie právnych služieb je klient povinný zaplatiť hodinovú odmenu vo výške 50 EUR za každú
aj začatú hodinu. Advokát nieje platcom DPH.
2)Zmluvné strany sa dohodli, že odmena advokáta je splatná mesačne pozadu po skončení
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa odmena platí a to do posledného dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa odmena a náhrady platia. Odmenu a náhrady je
advokát povinný voči klientovi vyúčtovať faktúrou, ktorá musí obsahovať náležitosti ustanovené
osobitným všeobecne záväzným predpisom a túto faktúru je advokát povinný bezodkladne doručiť
klientovi na email:i takéto doručenie faktúry sa považuje
za záväzné.
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Článok 4
Trvanie a zánik zmluvy
1)Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2)Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpoveď musí byť písomná a musí byť
doručená druhej zmluvnej strane. Zmluva v takom prípade zaniká uplynutím výpovednej lehoty v
dĺžke jeden mesiac, ktorá začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1)Vzájomné vzťahy zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, ale touto zmluvou neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Zákona o advokácii, Vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb a ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúci zmluvný
typ mandátnej zmluvy.
2)Túto zmluvu je možné zmeniť len dohodou zmluvných strán uzavretou v písomnej forme ako
dodatok k tejto zmluve.
3)Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
4)Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta v zmysle ustanovenia 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5)Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa uzavrieť túto
zmluvu je slobodná a vážna a svoj súhlas so zmluvou potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi
pod text tejto zmluvy.
6)Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu je určený jeden rovnopis.
V Prešove dňa ^•^•lo'^1V Kežmarku dňa ^*> -^2--

Advokát:

