
Z M L U V A 

O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ P O M O C I ; q f ^ ^ 0 

uzatvorená podľa § 24 odst.1,2 zák.č.586/2003.Z.z. o advokácii, Vyhl.MS SR č.655/2004 Z.z. 
o odmenách a náhradách advokátov (v aktuálnom znení) 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná 

Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

konajúci: Štefan Jurčík-starosta 

IČO: 00400009 

DIČ: 2020663755 

Bankové spojenie: VUB Bratislava 

IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112 

Poskytovateľ: Advokátska kancelária JUDr. Iveta Šaranská, s.r.o. 

Sputniková 15, 821 02 Bratislava 

IČO: 47 2504 88 

DIČ: 2023849465 

Konajúci: JUDr. Iveta Šaranská, konateľ 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 504 6991 447/0900 

Zapísaná OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 91714/B 

II. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

1. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní 
odborných služieb vo verejnom obstarávaní v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní") pri verejnom obstarávaní pre služby s názvom: „Právne s lužby" na základe 
Výzvy verejného obstarávateľa zo dňa 27.2.2015. 

2.Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade so zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii poskytovať objednávateľovi 
právnu pomoc spočívajúcu v poskytovaní odborných právnych rád, vybavovaní právnej agendy, 
zastupovaní objednávateľa pred súdmi, správnymi orgánmi, vrátane policajných orgánov, orgánmi 
verejnej moci a inými právnymi subjektmi v sporových veciach a v iných veciach súvisiacich s jeho 
činnosťou v rámci platného právneho poriadku. Poskytovateľ najmä : 

ŠA 



poskytuje osobné alebo telefonické konzultácie 

spisuje listiny o právnych úkonoch 

pripomienkuje a zaujíma stanoviská k predloženým návrhom zmlúv 

vyjadruje sa a zaujíma stanoviská k pracovnoprávnym vzťahom 

vyjadruje sa a zaujíma stanoviská k vnútroorganizačným predpisom a nariadeniam, 
všeobecne záväzným nariadeniam obce, 

realizuje vymáhanie náhrady škôd a iných pohľadávok 

zúčastňuje sa zasadaní rady poslancov a obecného zastupiteľstva - podľa potreby 
a požiadavky, najmenej l x štvrťročne 

vedie konanie o priestupkoch 

III. 

ČAS A MIESTO PLNENIA 

Poskytovateľ bude poskytovať právnu pomoc : 

a.) v termínoch po vzájomnej dohode tak, aby bola právna pomoc poskytnutá včas a neboli poškodené práva 
objednávateľa 

b.) v sídle objednávateľa každý utorok od 8.30 hod. max. do 13.hod. 

IV. 

ODMENA 

1. Za poskytovanie právnej pomoci sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi v súlade s § 5 
vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 
mesačnú paušálnu odmenu vo výške 800 €. Poskytovateľ nie je plátca DPH. 

2. Poskytovateľ má popri dohodnutej odmene v zmysle ust. § 15 a nasl. vyhl. č. 655/2004 Z.z. nárok 
na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci 
/náhradu za súdne poplatky, znalecké posudky, preklady, odpisy, správne poplatky, poštovné/. 

3f Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnutú právnu pomoc pri súdnych sporoch sa 
zvyšuje o trovy právneho zastúpenia, ktoré budú poskytovateľovi priznané v súvislosti so 
zastupovaním objednávateľa ( prísudky ). 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi k odmene dohodnutej vč l . IV, bod 1, 10% 
z priznaných pohľadávok v súdnom konaní, ak poskytovateľ v takomto súdnom konaní zastupoval 
objednávateľa. 

5. Zmluvné strany sa v prípadoch obzvlášť náročných a zložitých môžu dohodnúť na osobitnej forme 
a výške odmeny poskytovateľa, ktorá sa nezapočítava do paušálnej odmeny dohodnutej včl . IV, 
bod 1. 

v. 

FAKTURÁCIA A PLATENIE 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu na základe faktúry vystavenej 
poskytovateľom v lehote 7 dní odo dňa doručenia. 
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lll. 

ČAS A MIESTO PLNENIA 

Poskytovateľ bude poskytovať právnu pomoc : 

a.) v termínoch po vzájomnej dohode tak, aby bola právna pomoc poskytnutá včas a neboli poškodené práva 
objednávateľa 

b.) v sídle objednávateľa každý utorok od 8.30 hod. max. do 13.hod. 
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ODMENA 

1. Za poskytovanie právnej pomoci sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi v súlade s § 5 
vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 
mesačnú paušálnu odmenu vo výške 800 €. Poskytovateľ nie je plátca DPH. 

2. Poskytovateľ má popri dohodnutej odmene v zmysle ust. § 15 a nasl. vyhl. č. 655/2004 Z.z. nárok 
na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci 
/náhradu za súdne poplatky, znalecké posudky, preklady, odpisy, správne poplatky, poštovné/. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnutú právnu pomoc pri súdnych sporoch sa 
zvyšuje o trovy právneho zastúpenia, ktoré budú poskytovateľovi priznané v súvislosti so 
zastupovaním objednávateľa ( prísudky ). 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi k odmene dohodnutej v či. IV, bod 1, 10% 
z priznaných pohľadávok v súdnom konaní, ak poskytovateľ v takomto súdnom konaní zastupoval 
objednávateľa. 

5. Zmluvné strany sa v prípadoch obzvlášť náročných a zložitých môžu dohodnúť na osobitnej forme 
a výške odmeny poskytovateľa, ktorá sa nezapočítava do paušálnej odmeny dohodnutej v čl. IV, 
bod 1. 

V. 

FAKTURÁCIA A PLATENIE 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu na základe faktúry vystavenej 
poskytovateľom v lehote 7 dní odo dňa doručenia. 
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2. Poskytovateľ pri uplatnení odmeny podľa ods. 2.a 3. čl. IV. tejto Zmluvy je povinný predložiť spolu s faktúrou 
aj výkaz realizovaných úkonov. 

VI. 

OSTATNÉ UJEDNANIA. 

1. Poskytovateľ je povinný : 

a.) poskytovať právnu pomoc v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a v ich medziach sa 
riadiť pokynmi objednávateľa. 

b.) zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s 
poskytovaním právnej pomoci. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, najmä odovzdávať včas podklady 
a informácie potrebné k vykonávaniu právnej pomoci. 

3. K jednotlivým úkonom právnej pomoci bude zo strany objednávateľa pre poskytovateľa vystavená plná moc, 
ktorá bude zmocňovať poskytovateľa k vykonaniu potrebných úkonov. 

1. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú do 30.4.2017, alebo do vyčerpania sumy 19 999 €, v závislosti od 
toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. 

2. Zmluvný vzťah môže byť ukončený : 

a.) dohodou zmluvných strán 

b.) výpoveďou, ktorejkoľvek zmluvnej strany s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 1. 
dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede 

3. Na poskytovanie právnej pomoci sa vzťahujú ustanovenia zák.č.586/2003 Z.z.. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží jedno vyhotovenie 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, 
zmluva nebola uzavretá v tiesni, a nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu 
s obsahom tejto zmluvy ju obidve zmluvné strany vlastnoručne podpísali. 

VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V Bratislave, dňa 30.4.2015 

7 * / v . 

objednávateľ poskytovateľ 
a 

S2102 B r a t i y J a v a 


