
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 

I. Zmluvné strany: 

1. JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná č.7, P.O.Box 29, PSČ 077 39, lČO: 
31 26 58 55, licencia SAK č. 0742, účet VÚB, a.s. pobočka Trebišov číslo: 12 21 10 
91 51/ 0200- ďalej ako advokát. 

2. OBEC VOJANY, lČO: 33 21 27, PSČ 076 72 zastúpená Štefanom Czinkeom, 
starostom obce- ďalej ako ldient. 

ll. Predmet zmluvy: 

Advokát na základe tejto zmluvy sa zaväzuje pre klienta poskytovať právne služby vo 
všetkých oblastiach práva, dotýkajúce sa predmetu jeho činnosti a to najmä v oblasti 
správneho, obchodného, občianskeho a pracovného. Zastupovať klienta pred súdmi a 
inými orgánmi a organizáciami po poskytnutí osobitnej písomnej plnej moci. Advokát 
bude právne služby poskytovať v súlade so zák.č. 132/ 1990 Zb. o advokácii v znení 
neskorších predpisov. 

ll. Odmena za právne služby: 

l. Klient sa zaväzuje pre advokáta za poskytované právne služby zaplatiť paušálnu odmenu 
podľa § 8 písm. b) vyhl.č.l63/2002 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb mesačne vo výške 6700,-Sk ( slovom šesťtisícsedemsto 
Slovenských korún) a to vždy do to. -tého dňa následujúceho mesiaca po zaslarú 
písomného vyúčtovania paušálnej odmeny advokátom na účet advokáta. Uvedená odmena 
sa vždy k Ol. Ol. príslušného kalendárneho roka zvyšuje o priemerný úhrn miery inflácie za 
predchádzajúci kalendárny rok v SR. 
2. Klient sa zaväzuje advokátovi zaplatiť hotové výdavky a náhradu za stratu času 
v zmysle § 19 ods.3, 4 a § 20 ods.l vyhl.č.l63/ 2002 Z.z. o odmenách a náhradách 
advokátov za poskytovanie právnych služieb, po ich vyúčtovaní do 10.-tého odo dňa 
doručenia vyúčtovania. 
3.V prípade priznania odmeny za úkony právnej služby súdmi alebo inými orgánmi, 
v rámci konaní táto odmena bude súčasťou ďal šej odmeny advokáta. 

IU. Ďalšie práva a povinností zmluvných strán 

l . Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi do troch dní odo dňa jeho výzvy všetky 
podklady nutné k splneniu predmetu zmluvy a bude mu poskytovať ďalšiu súčinnosť 
podľa potreby. 
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2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá 
začína plynúť prvým dňom následujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom O !.marca 2004. 
4. Na práva a povinností neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dve 
vyhotovenia. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom úči nnost] tejto zmluvy sa skončí platnosť a 
účinnosť Príkaznej zmluvy zo dňa 1 O. l 1.1999. 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich práva a 
slobodnej vôle vážne, urči te a zrozumiteľne . Na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje 
vlastnoručné podpisy. 

l 

V Král'ovskom Chlmci dňa .!. .. 2 .. 2004 

Advokát: 1 \' 
\ ť (- \..t_yC 

JUDr. Dušan SZABÓ 
advokát 

P.O. Box29 
077 Ol Králbvský Chlmec 

Yo Vojanoch dňa ~? .. ~.~- - -· 2004 

Klient: 

OBEC VOJt~J~ 'i 
076 72 VOJAN Y 

I ČO: 332 127 
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