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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 

(ďalej ako „Zmluva"). 
Uzatvorená v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka. 

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Advokátska kancelária: 

DPP Martaus & Partners, s.r.o. 
so sídlom Jána Milca 788/5, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 227, spoločnosť 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 
č. 68733/L (dalej ako „AK"); 

Klient: 
Obec Krasňany 

Obecný úrad Krasňany 22,013 03, IČO: 00321401 (dalej ako „Klient"); 

(AK a Klient ddlej spoločne len ako „Zmluvné strany" a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana"). 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

1. AK sa Touto Zmluvou zaväzuje poskytovať počas platnosti tejto Zmluvy Klientovi právne služby 
v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii (dalej spolu ako „Služby"). 

2. Klient sa zaväzuje zaplatif AK za Služby Odmenu dohodnutú v tejto Zmluve a poskytnúť AK súčinnosť 
potrebnú k riadnemu vykonaniu Služieb. 

ČI. II. 
ODMENA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient zaplatí AK za Služby hodinovú odmenu vo výške 50 EUR + DPH / 
hod. (dalej ako „Odmena"). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Odmena bude účtovaná v 15 minútových časových intervaloch, za 
každých začatých 15 minút poskytovania Služieb AK. 

3. V Odmene nie sú zahrnuté poplatky spojené so Službami. V prípade ak AK zaplatí za Klienta 
akékoľvek poplatky spojené so Službami, Klient sa zaväzuje zaplatiť AK všetky takéto poplatky, na 
základe ťaktúry vystavenej Klientovi AK. 

4. Odmena je splatná na základe ťaktúr vystavených AK Klientovi, ktoré AK vystaví priebežne počas 
poskytovania Služieb, ktoré je AK oprávnená vystaviť Klientovi v intervale raz za mesiac, prípadne v 
dlhšom intervale podľa uváženia AK. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak budú v prípadnom súdnom konaní týkajúcom sa Služieb, 
Klientovi priznané a zaplatené trovy právneho zastúpenia, tieto trovy právneho zastúpenia patria AK 
v plnej výške. 

ČI. III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Akékoľvek dodatky a zmeny tejto Zmluvy sú platné len v písomnej ťorme, po ich odsúhlasení a 
podpísaní všetkými Zmluvnými stranami. 
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2. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa spravujú zákonom o advokácii, 

Obchodným zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, že táto 
Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a 
slobodnej vôle byť ňou viazaný, a že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami. 

6. AK je povinná postupovať pri poskytovaní Služieb v súlade so Zákonom o advokácii a ostatnými 
právnym predpismi, a teda s odbornou starostlivosťou, jednať čestne a svedomito, riadiť sa pokynmi 
Klienta, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a v ich rámci uplatňovať všetko, čo podľa 
svojho presvedčenia pokladá pre Klienta za prospešné. AK je povinná riadiť sa platným právnym 
poriadkom SR, ustanoveniami Zmluvy a Klientovými inštrukciami. AK je oprávnená odchýliť 
sa od Klientových inštrukcií, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov v naliehavých záležitostiach, 
kde nie je možné včas si zaopatriť Klientov súhlas. 

7. Táto Zmluva zaniká (i) dohodou Zmluvných strán, (ii) odstúpením od tejto Zmluvy, najmä v prípade 
straty dôvery medzi AK a Klientom, alebo (iii) výpoveďou tejto Zmluvy, ktoroukofvek zo Zmluvných 
strán, bez udania dôvodu, uplynutím výpovednej doby jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia 
výpovede druhej Zmluvnej strane. Ukončením platnosti tejto Zmluvy z dôvodu iného ako je závažné 
porušenie povinností AK nie je dotknutý nárok AK na odmenu. 

NASLEDUJÚ PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN 

KLIENT AK 

V Žiline, dňa 23.02.2021 

DPP Martbus & Partŕiers, s.r.o. 
JUDr. Anton Martaus 
konateľ 

l J tmtd „ „ urŕ* partners, s.r.o. 
.Žilina 010 01. 

i, IČO: 5117^ 227 

Advokátska kancelária 

starostka 
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