
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

I.

Zmluvné strany: 1. Mgr. Marianna Paulíková, advokátka

          Dunajská 39, 811 08  Bratislava

          IČO: 42129125

                                  DIČ: 1074813487

                                  bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

         č. účtu: 2621070211/1100

        /advokát/

    2. meno a priezvisko, nar. 

rod. číslo

trvale bytom

/klient/

II.

Predmet zmluvy

1. Touto  zmluvou  sa  advokát  zaväzuje  klientovi  poskytovať  právnu  pomoc,  ktorá  
spočíva   v zastupovaní  v  konaní   vedenom  na  Okresnom/krajskom 
súde  .........................,  v právnej  veci  navrhovateľa....................  proti  
odporcovi........................... o.......................................

2. Mandant sa zaväzuje mandatárovi zaplatiť za túto činnosť zálohu na nevyhnutné 
výdavky vo výške .......................,- Eur  a to pri podpise tejto zmluvy. Mandatár sa  
zaväzuje  vyplatiť  dohodnutú ......................  odmenu vo výške ...............................,-  
Eur do 30 dní od právoplatného skončenia súdneho konania. Daňový doklad 
advokát klientovi vystaví po uplynutí príslušného polroka. 

III.

Základné ustanovenia

1. Advokát je povinný pri  vykonávaní činnosti  postupovať s  primeranou odbornou  
starostlivosťou.



2. Advokát sa je povinný dbať na  záujmy klienta a je povinný zachovať mlčanlivosť o  
všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej  
pomoci, pričom zákonom uložená povinnosť mlčanlivosti (§23 zákona č. 586/2003  
Z. z. o advokácii) sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na zamestnancov advokáta.

3. Advokát sa zaväzuje vykonávať poskytovanie právnej pomoci v súlade s pokynmi  
klienta  resp.  v súlade s vopred dohodnutým postupom,  využívať  vlastné  odborné  
znalosti a iniciatívu s cieľom dosiahnutia maximálneho úspechu klienta v súdnom 
spore.

4.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  vzájomné  informovanie  o  činnosti  advokáta  a  
prípadných  pokynov  pre  neho  sa  bude  realizovať  na   základe  samostatnej  
písomnej /e-mailovej, ústnej/ dohody.

5. Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi  potrebné informácie a písomnosti,  včas  
advokáta informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, a zaplatiť dohodnutú  
zmluvnú odmenu v dohodnutej lehote, a to vrátane náhrady hotových výdavkov a  
náhrady za stratu čas. Dohodnutý preddavok je splatný súčasne s podpisom zmluvy 
o poskytovaní právnej pomoci. 

6. Advokát zodpovedá klientovi  za škodu,  ktorú mu spôsobil  v súvislosti  s výkonom 
advokácie,  zodpovednosť  advokáta  sa  vzťahuje  aj  na  škodu  spôsobenú  jeho  
koncipientom alebo jeho zamestnancom,  pokiaľ sa nepreukáže,  že  škode nebolo  
možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno  od neho žiadať.

IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene klienta, je  
klient povinný vystaviť advokátovi splnomocnenie do 2 dní od požiadania.

2. Klient môže od tejto zmluvy odstúpiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, je však  
povinný  advokátovi  uhradiť  dohodnutú  odmenu  za  prácu  vykonanú  do  dňa 
odstúpenia od tejto zmluvy a náhradu za vynaložené náklady. 

3. Advokát môže od tejto zmluvy odstúpiť len vtedy ak došlo k narušeniu dôvery medzi  
ním  a klientom  alebo  došlo  ku  kolízii  záujmov  podľa  §  22  ods.  1,2,3  zákona  
o advokácii.



4. Zmluva sa vyhotovuje v 2-och vyhotoveniach.

Bratislava, dňa................................

______________ ________________

advokát klient


	          	Dunajská 39, 811 08  Bratislava

