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Zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzavretá medzi

JUDr. Mario Buksa, právne služby, s. r.o.,
so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd.: Sro, vl. č. 51066/L
zastúpená konateľom:  JUDr. Mariom Buksom, 
IČO: 36862819
DIČ: 2022811065
IČ DPH: SK2022811065
banka: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
IBAN č. účtu: SK570900000000035319188
ďalej len „advokát“

a
SENIOR-Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
rozpočtová organizácia 
Mierová 2145/10
038 61 Vrútky
IČO: 42347670    
DIČ: 2023832162
ďalej len „klient“

advokát s klientom na základe ich slobodného a vážneho rozhodnutia
uzatvárajú nasledovnú zmluvu o poskytovaní právnych služieb

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb vo veci skončenia pracovného
pomeru so zamestnancom.

2. Advokát sa zaväzuje poskytovať právne služby vo forme ústnej alebo písomnej na základe
konkrétnej požiadavky klienta.

čl. II.
Zastupovanie klienta advokátom

1.  Advokát  sa zaväzuje  zastupovať klienta  pri  rokovaní so zamestnancom, so zástupcami
zamestnancov  a  v konaniach  pred  súdmi,  štátnymi  orgánmi  a orgánmi  územnej,  obecnej  alebo
záujmovej samosprávy na území Slovenskej republiky a to na základe konkrétnej požiadavky klienta.

čl. III
Odmena

1. Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi za služby poskytované podľa tejto zmluvy zmluvnú
tarifnú odmenu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za jeden úkon právnej pomoci. Uvedená
cena je vrátane DPH. Úkony právnej pomoci, za ktoré patrí advokátovi odmena podľa predchádzajúcej
vety sú definované v § 13a Vyhl. MS SR č. 655/2004 Z. z..

2.  Zmluvná  odmena  sa  vypláca  mesačne  pozadu  a  je  splatná  do  15.  dňa  toho-ktorého
kalendárneho mesiaca  na  základe  faktúry  vystavenej  a doručenej  klientovi  a to  na  účet  advokáta
vedený  v Slovenskej  sporiteľmi,  a.  s.,  Bratislava,  č.  účtu:  0353191885/0900,  IBAN:
SK5709000000000353191885.

3. Advokát je oprávnený účtovať náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti
s poskytovaním  právnej  pomoci  podľa  tejto  zmluvy,  náhrad  cestovného a náhradu  za  stratu  času
podľa § 15, 16 a 17 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. a to v prípade vykonania
cesty mimo miesta sídla kancelárie advokáta.

IV.
Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára a je platnou dňa 21.06.2018 a účinnou dňom jej zverejnenia podľa
osobitného zákona a uzatvára sa na dobu neurčitú.
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2. Vzhľadom k tomu, že právna pomoc je založená na vzájomnej dôvere klienta a advokáta, 
môže advokát aj klient ukončiť zastupovanie jednostrannou výpoveďou okamžite. Výpoveď je účinná
doručením jej písomného vyhotovenia druhej strane.

3. Advokát má právo okamžite odstúpiť od zmluvy ak klient poruší svoje povinnosti uvedené
v čl. III a čl. V ods. 5 tejto zmluvy. Klient má právo okamžite odstúpiť od zmluvy, ak advokát poruší
svoje povinnosti uvedené v čl. V ods. 1, 2 a 3 tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť
doručením jej písomného vyhotovenia klientovi.

V.
Práva a povinnosti

1.  Advokát  je  povinný  na  požiadanie  oboznámiť  klienta  o plnení  predmetu  zmluvy  a pri
právnom zastupovaní klienta v plnej miere presadzovať záujmy klienta, ktoré sú advokátovi známe.

2.  Advokát  je  povinný  poskytovať  právnu  pomoc  s odbornou  starostlivosťou,  účelne
a hospodárne pri využití všetkých zákonných prostriedkov v rámci požiadaviek klienta.

3.  Advokát  sa  zaväzuje  bezvýhradne  zachovávať  mlčanlivosť  o všetkých  neverejných
a dôverných informáciách získaných pri poskytovaní právnej pomoci podľa tejto zmluvy.

4. Od pokynov klienta daných mu písomne sa advokát môže odchýliť, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v záujme klienta a advokát nemôže včas dostať súhlas klienta.

5. Klient je povinný poskytnúť advokátovi všetky potrebné informácie dôležité pre naplnenie
podmienok tejto zmluvy a riadny výkon dohodnutej činnosti podľa tejto zmluvy. Klient je povinný dať
advokátovi splnomocnenie na zastupovanie v súlade s predmetom tejto zmluvy.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Advokát a klient prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, nevynímajúc etické, ktoré
by bránili uzatvoreniu tejto zmluvy.

2. Advokát a klient sa dohodli, že na účely plnenia práv a povinností podľa tejto zmluvy budú
za vzájomne právne záväznú považovať aj vzájomnú komunikáciu a korešpondenciu prostriedkami
elektronickej komunikácie. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania advokátom a klientom.
4. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba so súhlasom advokáta a klienta písomnými

dodatkami.
5. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých jeden bude v držbe advokáta

a jeden v držbe klienta.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, zároveň prehlasujú, že nebola

uzatvorená v tiesni,  ani  za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú ako
prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

V Martine, dňa 21.06.2018 Vo Vrútkach, dňa 21.06.2018

    …………...........................................……..           ……..……………………….....................................
     JUDr. Mario Buksa, právne služby, s. r. o., Martin             SENIOR-Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
                    JUDr. Mario Buksa, konateľ,                                                            Ing. Denisa Brašeňová, štatutár
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