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Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii medzi: 

 
 
klientom:  
 názov:   BARDTERM, s.r.o. 
 sídlo:    Moyzesova 7, 085 01 Bardejov 
 IČO:   36476277 
              zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 13148/P 
 zastúpený: Andrej Čech, konateľ 
a 
 
advokátom: 

meno a priezvisko: JUDr. Svätoslav Vaško 
sídlo:     Baštová 5/A, 085 01 Bardejov 
IČO:   42232805 
zapísaný v zozname advokátov pod č. 5982 

 
 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
Na základe tejto zmluvy sa advokát oprávnený na výkon advokácie podľa § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. 
o advokácii, zaväzuje poskytovať klientovi právne služby a klient sa zaväzuje zaplatiť advokátovi 
dohodnutú odmenu. 
 

II. 
Práva a povinnosti 

 
1. Advokát poskytuje právne služby vo svojom sídle, v sídle klienta, prípadne iných miestach podľa 

potreby a charakteru právnej služby. 
2. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb povinný zachovávať zákony a v ich medziach sa riadiť 

príkazmi klienta. Advokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb chrániť práva a oprávnené 
záujmy klienta, konať pritom svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a 
uplatňovať to, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za prospešné. Advokát je 
povinný dbať na to, aby poskytované právne služby boli účelné a hospodárne.  

3. Advokát výslovne poučuje klienta o tom, že ak sú jeho pokyny v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. 

4. Advokát je oprávnený klienta vo všetkých právnych veciach zastupovať, vykonávať v jeho mene 
všetky právne úkony, prijímať doručované písomnosti, podávať návrhy a žiadosti, uzatvárať zmiery 
a pokonávky, uznávať uplatnené nároky, vzdávať sa nárokov, podávať opravné prostriedky, 
námietky, vymáhať nároky, a to všetko aj vtedy, ak je podľa právnych predpisov potrebná 
osobitná plná moc.   

5. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s 
poskytovaním právnych služieb, a to i po skončení platnosti tejto zmluvy.  

6. Klient sa zaväzuje, že pri poskytovaní právnych služieb odovzdá advokátovi všetky potrebné 
podklady a listiny týkajúce sa konkrétnej veci, udelí potrebné plnomocenstvá na zastupovanie a 
pravdivo ho bude informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa veci. 

7. Klient berie na vedomie, že listiny odovzdané advokátovi budú právnym zástupcom opatrované v 
jeho spise až do úplného vybavenia veci a následne mu budú klientovi vrátené. 
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III. 
Odmena  advokáta 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena advokáta je dohodnutá ako paušálna vo výške 300,00 € 

mesačne za poskytovanie právnych služieb v zmysle tejto zmluvy za každý aj začatý mesiac.  
2. Odmena advokáta bude zaplatená na základe faktúry vystavenej advokátom v bežnom mesiaci 

splatnej najneskôr do jeho 30 dňa. 
3. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo advokáta na úhradu trov právneho zastupovania 

klienta advokátom priznaných klientovi právoplatným súdnym rozhodnutím na základe faktúry 
vystavenej advokátom so splatnosťou 15 dní od ich pripísania na účet klienta. 

 
IV. 

Trvanie zmluvy 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, platnosť nadobúda podpisom zmluvných strán 

a účinnosť po jej zverejnení podľa zákonných ustanovení. 
2. Pre zrušenie tejto zmluvy si zmluvné strany dojednali trojmesačnú výpovednú dobu, ktorá začne 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede niektorou zmluvnou stranou. 
 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  
2. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, neuzavreli ju v omyle, ani v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 
 

V Bardejove dňa 13.1.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ____________________________                                   ____________________________ 

JUDr. Svätoslav Vaško, advokát                BARDTERM, s.r.o. 
        Andrej Čech, konateľ       

 


