
advokátska kancelária

Klientom:
Názov:
Sídlo:
IČo:
štatutár;

Ptár,nym zástupcom:
obchodné meno:
IČo:
DIČ:
IČ opH:
Síd]o:

Štatutár:
Bankové spojenie:

obec záhotce
]Gtíšska 173198, Záhotce, PSČ: 991 0ó
00 319 694
PaedDr. Branislav Kázme4 staíosta

ZMLUvA

URBÁNI & Partners
s'r'o' 

JUDr. Rastislav Urbáni, PhD., LL.M, advokát

JUDr. Juraj Remš <, advokát

JUDI, Ing. Michal Sevčík, PhD., advokát

sídlo: Skuteckého 17 ,97 4 01 Banská Bystdca

IČo| 36 646181, e mail urbani@urbani.sk zn. N1

o poskytovaní ptármych služieb

lzzyretá pod|a zák. ě.586/2003 Z. z. o advokáci a o zmene a doplnení zákona č. 155/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákol) v zneni neskorších ptedpisov medzi:

(ďalej v texte len ,,I(lient')

^

URBÁNI & Paltn€ís s.í.o.
36 616 181
20221381,07
sK2022138107
Skuteckého 17
974 01 Banská Bystrica, SR
)UDr. Rastrslav Urbáni PhD., LL.M, konateť, advokát
Tatta banka a.s., poboČka Banská Bystrica
číslo účtu: 26220987 42/ 1100
zzpísalý v Obchodnom registri Okesného súdu Banslrá Bystrica
oddiel Sro, vložka č. 17334/3

(ďalcj v texte 1en ,,právny zástupca")

I{lient a advokát spolu v zmluve ďalei ako ,,zmluvné stany"

I.
PREDMETZiŇlLIIvY

1. Ptávny zástupca sa zavázwle poskytovat'pre Klienta právne služby pri rrybavovaní právnych
záIežitosú ýkajúcich sa klienta, a to vznikaiúcich najmá pri výkone samosprávnej pósobnostr
KLienta a pri výkone ptenesenej pósobnosti štámej sprálry I(lientom. Ádvokát sa zavázuie
poskytovat' I(lientovi ptávne služby podl a jeho potrieb a pokynov a to na základe jednodirých
požiadaviek klienta. Ádvokát je oprámený na poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona
o advokácii č. 586 /2003 Z. z. v platnorr' a účinnom znení.



2. Poskytovaním ptávnych služieb sa na účel tejto zmlu.,ry rozumie naimá:
a) sledovanie legislatírry vzt'ahujúcej sa k fungovaniu obcí a miest a metodické ptávne

poradensťvo pri n,otbe všeob ecne závázných nariadení l(lienta,
b) potadenská a konzultačná činnost' v pracovnoprávnych vzt'ahoch a pri rl.ďár,aní tozhodnutí

I{lienta v správnom konaní, daňovom konaní a v priestupkovom konaní,
c) spracovanie ptávnych ana|ýz k zmlur,ám ktorych účastríkom je Klrent,
d) pdprava z lpracovzt;ie zmlúv a iných listín o ptávnych úkonoch ktorych účastnírom je Klient,
e) spisovanie návrhov na súd,
tJ rlptacovanie rnútomých ptedpisov pte Klienta,

3. prár.ny zásíupca je por-inný postupoyat' pti zaiaďovani zá|ežltosú píe klienta s odbomou
stalosdivost'ou.

4. Činnosti smerujúce k zabezpečerrru prár,nych služieb je Právny zást\Ipc^ pol-inný uskutočňovat'
podla pokynov Klienta a r. sulade s jeho zátt1rr'ami.

5. K]rent je povinný odovzdat'včas Ptávnemu zástupcovi listinné dokumenty a veci, ktoré sú
potrcbné na zabezpečenie právnych služieb. Ák si bude chataktet právnych služreb ryžadovat'
uskutočnenie právnych úkonov v mene Klienta, je Klient povinný rrystavit' včas písomné
plnomocenstvo, pripadne aj s overeným podpisom.

1.

II.
DOBA TRVÁNIÁ ZMLI]VY A CENA PLNENIA

Pos§,tovanie ptál,nej pomoci sa dojednáva na dobu newčitu, a to odo <lňa nadobudnutia
účinnosti teito znr]u!T. Výpovedná doba je 3 mesiace, pričom plynie od prvého dňa mesiaca po
doručení ripovede.

Zmluvné stíany sa dohodli v sulade s r.ryhláškow č. 655/2O04 Z. z. o odtr'elách a, náltadách
zdvokátov za pos\.tovanie ptávnych služieb, v platnom a účinnom zneni,la paušáInei odmene
adYokáta za pos§,tované ptávne služby vo výške 27, 89 errr vtátanc DPH za každý kalendárny
mes12c.

Pokrať rue je táto zmluva plamá a účinná počas celého kalendámeho mesiaca, patí Právnemu
zástupc<lvi pomerná čast' paušálnei odmeny, ktotá sa lrypočíta podJia počnr dní kalendámeho
mesiaca počas ktorych bola táto zmluva pJamá a áčnná.

Paušálna odmena pos§tovatela je vždy splamá k 10. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci za
ktory sa paušáJna odmena platí, a to na účet Právncho zástupcu uvedený v záhlaví teito zmlurry.

5.

III.
zÁvBnnčNB UsTANovENIÁ

1. Táto zmluva nadobúda plamost' dňom jej podpísarua zmluvnými sftanami a účinnosť
nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke l(lienta.

2. ZmJuvné strany boli s obsahom tejto zmlulry oboznámené a v celom tozsahu
súhlasia s jej ustanoveniami čo potvrdzujú svojím podpisom.

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

4,



4, Y otázkach neuptavených touto zmluvou sa aplikujú ptávne ptedpisy Slovenskej tepubliky
predovšettrým Obchodný zákonnk a zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii aozmen€
a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v plamom a účinnom znell

5, Zrrlwva sa rryhoto.,-uje v dvoch tovnopisoch, z toho jedno q,hotovenie obdtží Právny
zástlpca a jedno Klient,

š.eétu
\i Záhorciach, dňa

Klient:
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