
Zmluva 

o poskytovaní právnej pomoci 

uzatvorená podľa zákona č. 586/2003. o advokácii v platnom znení. 

 

 

Obec Timoradza 

Timoradza 1 

956 52 

IČO 00311154 

v zastúpení Ing. Juraj Krajčík – starosta 

(ďalej len „Klient“) 

a 

JUDr. Robert Bockanič - advokát  

so sídlom Seberíniho, Bratislava 

IČO: 31 805922 

č. účtu: 4010 112 303/3100 

č. licencie SAK: 0168 

     (ďalej len „Advokát“) 

uzatvárajú dnešného dňa nasledovnú 

zmluvu o poskytovaní právnej pomoci: 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1. Klient je právnickou osobou a má právnu subjektivitu ako aj neobmedzenú spôsobilosť k právnym úkonom t. j. 

môže byť subjektom záväzkového vzťahu a môže zmluvy uzatvárať v zmysle slovenského právneho systému. 

1.2. Advokát je fyzickou osobou vykonávajúcou slobodné povolanie advokáta, má právnu subjektivitu ako aj 

neobmedzenú spôsobilosť k právnym úkonom t. j. môže byť subjektom záväzkového vzťahu a môže zmluvy 

uzatvárať v zmysle slovenského právneho systému a zákona o advokácii. 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1.  Predmetom tejto zmluvy je činnosť Advokáta, spočívajúca v poskytovaní právnej pomoci v oblasti občianskeho , 

obchodného a trestného práva a to najmä: 

a) zastupovanie klienta ako fyzickej osoby, ako aj právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť, alebo 

je členom orgánov v obchodných spoločnostiach pred príslušnými súdnymi orgánmi, orgánmi štátnej 

správy a samosprávy. OČTK a v styku s právnickými a fyzickými osobami prichádzajúcimi s Klientami 

do právnych vzťahov, 

b) príprava podkladov a právnych analýz, spisovanie dokumentov, žalôb a zmlúv, 

c) zhotovovanie listín a vykonávanie všetkých formálnych právnych úkonov súvisiacich s agendou 

uvedenou v Článku 2 bod 2.1. písm. b.) zmluvy; 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1. Povinnosti Advokáta sú nasledovné: 

a.) zastupovať Klienta v zmysle ustanovení Článku 2 tejto zmluvy, 

b.) neposkytovať právne služby a právnu pomoc odporcom, 



c.) na požiadanie bezodkladne informovať Klienta o stave jednotlivých právnych 

problémov podľa potreby aj v anglickom, alebo nemeckom jazyku, 

d.) poskytovať Klientovi bez zbytočného odkladu kópie všetkých dokladov 

významných pre riešenie jednotlivých právnych problémov, 

e.) poskytovať ďalšiu poradenskú službu na požiadanie v primeranej lehote podľa 

potreby aj v anglickom, alebo nemeckom jazyku. 

3.2. Povinnosti Klienta sú nasledovné: 

a.) vytvárať Advokátovi priaznivé podmienky pre efektívny výkon právnej pomoci včasným a zrozumiteľným 

poskytovaním pravdivých informácií, dokladov a požiadaviek, 

b.) zaplatiť Advokátovi dohodnutú odmenu, 

c.) zaplatiť Advokátovi náklady spojené s odsúhlaseným služobným pobytom mimo Bratislavy, zaplatiť úhrady 

za súdne, správne a iné vyfaktúrované poplatky. 

 

Článok 4 

Odmena zaplatená advokátovi 

 
4.1. Za služby uvedené v Článku 2 tejto zmluvy klient zaplatí advokátovi odmenu  - 60 eur + dph ako hodinovú sadzbu.   

4.2. Klient súhlasí s uvedením údajov osobnej povahy. 

4.3. Klient bol riadne poučený o právnych prostriedkoch a podmienkach boja proti praniu špinavých peňazí a peňazí 

pochádzajúcich z trestnej činnosti.  

 

Článok 5 

Doba trvania zmluvy 

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. V ostatnom sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom v platnom znení. 

6.2. Všetky spory, nezrovnalosti alebo rozdielnosti vo výklade zmluvy vzniknuté medzi zmluvnými stranami sa najprv 

riešia vzájomným rokovaním. 

6.3. Akékoľvek doplnky a zmeny k tejto zmluve sa musia urobiť písomnou formou. 

6.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň po zverejnení na oficiálnej stránke obce 

Timoradza. 

6.5. Zmluva bola vyhotovená vo dvoch paré, pričom obe majú hodnotu originálov. 

 

Obe zmluvné strany prehlasujú, že si dôsledne a riadne prečítali text zmluvy, porozumeli jej obsahu, tento vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, pričom nemajú voči nej výhrady a na dôkaz uvedeného ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

v Bratislave, dňa  

 

Ing. Juraj Krajčík 

 

                                                                             

JUDr.  Robert  Bockanič, advokát 


