
URBÁNI & Partners 

s.r.o. 

 

 

advokátska kancelária 

sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica 

zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 133  tel./fax: 048/414 27 46, tel. 

0918 492 588 

IČO: 36 646 181, e-mail: urbani@urbani.sk    zn. M 

 

 

ZMLUVA 

o poskytovaní právnych služieb  

 

uzavretá podľa zák. č. 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 medzi:  

 
 
Klientom:   

Názov:   Obec Valaská 

Sídlo:    Námestie 1. mája  460/8 

976 46  Valaská    
IČO:   00313904 
DIČ:   2021170030 
štatutár:  Mgr. Peter Jenča, starosta 
Bankové spojenie:  SK70 5600 0000 0020 0022 7001, Prima Banka, a.s., pobočka Brezno

  
(ďalej v texte len „Klient“) 
 

a 
 
Právnym zástupcom:                

Obchodné meno: URBÁNI & Partners s.r.o. 
IČO:    36 646 181 
DIČ:   2022138107 
IČ DPH:  SK 2022138107 
Sídlo:                           Skuteckého 17  

                                            974 01  Banská Bystrica, SR 
Štatutár:   JUDr. Rastislav Urbáni PhD., LL.M, konateľ, advokát  
Bankové spojenie:     Tatra banka a.s., pobočka Banská Bystrica 

                                         číslo účtu: 2622098742/1100 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

   oddiel: Sro, vložka č.  11334/S  
(ďalej v texte len „právny zástupca“) 

   
Klient a advokát spolu v zmluve ďalej ako „zmluvné strany“ 

 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 
1. Právny zástupca sa zaväzuje poskytovať pre Klienta právne služby pri vybavovaní právnych 

záležitostí týkajúcich sa klienta, a to vznikajúcich najmä pri výkone samosprávnej pôsobnosti Klienta 
a pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej správy Klientom. Advokát sa zaväzuje poskytovať 
Klientovi komplexné právne služby podľa jeho potrieb a pokynov a to na základe jednotlivých 
požiadaviek klienta. Advokát je oprávnený na poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona 

JUDr. Rastislav Urbáni, PhD., LL.M, advokát 
JUDr. Juraj Remšík, LL.M, advokát 
JUDr. Ing. Michal Ševčík, PhD., advokát 



o advokácii č. 586/2003 Z. z. v platnom a účinnom znení. 
 

2. Poskytovaním právnych služieb sa na účel tejto zmluvy rozumie najmä: 
a) zastupovanie Klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými subjektami sledovanie 

legislatívy vzťahujúcej sa k fungovaniu obcí a miest a metodické právne poradenstvo pri tvorbe 
všeobecne záväzných nariadení a príprave uznesení OcZ Klienta, 

b) poradenská a konzultačná činnosť v pracovnoprávnych vzťahoch a pri vydávaní rozhodnutí Klienta 
v správnom konaní, daňovom konaní a v priestupkovom konaní, 

c) spracovanie právnych analýz k zmluvám ktorých účastníkom je Klient, 
d) príprava a vypracovanie zmlúv a iných listín o právnych úkonoch ktorých účastníkom je Klient, 
e) spisovanie návrhov na súd,   
f) vypracovanie vnútorných predpisov pre Klienta,  

 
3. Na práce väčšieho rozsahu t. j., práce z kvantitatívneho alebo kvalitatívneho rozsahu presahujúce 

priemerný rozsah prác uvedených v bode 2 tohto článku Zmluvy, je potrebný osobný písomný súhlas 
oboch Zmluvných strán. Bez splnenia tejto podmienky nebude výkonom tejto práce Právny zástupca 
viazaný. 
 

4. Právny zástupca je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí pre Klienta s odbornou 
starostlivosťou. 
 

5. Činnosti smerujúce k zabezpečeniu právnych služieb je Právny zástupca povinný uskutočňovať podľa 
pokynov Klienta a v súlade s jeho záujmami. 

 
6. Klient je povinný odovzdať včas Právnemu zástupcovi listinné dokumenty a veci, ktoré sú potrebné 

na zabezpečenie právnych služieb. Ak si bude charakter právnych služieb vyžadovať uskutočnenie 
právnych úkonov v mene Klienta, je Klient povinný vystaviť včas písomné plnomocenstvo, prípadne 
aj s overeným podpisom. 
 

 
II. 

DOBA TRVANIA ZMLUVY A CENA PLNENIA 
 

1. Poskytovanie právnej pomoci sa dojednáva na dobu neurčitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. Výpovedná doba je 3 mesiace, pričom plynie od prvého dňa mesiaca po doručení 
výpovede. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách  advokátov 

za poskytovanie právnych služieb, v platnom a účinnom znení, na paušálnej mesačnej odmene 
advokáta za poskytované právne služby vo výške 365,- EUR s DPH. 

 
4.  Pokiaľ nie je táto zmluva platná a účinná počas celého kalendárneho mesiaca, patrí Právnemu 

zástupcovi pomerná časť paušálnej odmeny, ktorá sa vypočíta podľa počtu dní kalendárneho mesiaca 
počas ktorých bola táto zmluva platná a účinná. 

 
5.  Paušálna odmena poskytovateľa je vždy splatná k 10. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý 

sa paušálna odmena platí, a to na účet Právneho zástupcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 

 

III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke Klienta. 

 

2. Zmluvné strany boli s obsahom tejto zmluvy oboznámené a v celom rozsahu 

súhlasia s jej ustanoveniami čo potvrdzujú svojím podpisom. 



 

3. Túto zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.    

 

4. V otázkach neupravených touto zmluvou sa aplikujú právne predpisy Slovenskej republiky 

predovšetkým Obchodný zákonník a zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom a účinnom znení. 

 
5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho jedno vyhotovenie obdrží Právny zástupca 

a jedno Klient.   
 

V obci Valaská, dňa ..........    
 

 

Klient:        Právny zástupca: 

 

 

 

 

................................................    .................................................... 

Mgr. Peter Jenča     URBÁNI & Partners s.r.o. 

         Starosta obce Valaská     JUDr. Rastislav Urbáni, PhD., LL.M. 

        advokát, konateľ 

 


