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Z M L U V A 

  o poskytovaní právnej pomoci 
  
1.1. Zmluvné strany : 
 JUDr. Roland Kovács, advokát, 
 so sídlom Mäsiarska 30, 040 01 Košice, mobil 0907 641 242 
 zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 6503 

 
Klient : Obec Čerhov, sídlo : 076 81 Čerhov č. 100, IČO : 00331422 

                             štatutárny zástupca : Ing. Jaroslav Bajužik, starosta  
           

1.2. Advokát a klienti medzi sebou uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní právnej pomoci (ďalej len ako 

Zmluva) na dobu neurčitú. 
 

2. Predmet zmluvy : 

 
2.1. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientom právnu pomoc v nasledovnom rozsahu : 
2.1.1.  právne zastupovanie klienta ako veriteľa v konaní o návrhu na vyhlásenie konkurzu proti dlžníkovi 

AGENT 007 s.r.o. so sídlom Hlavná 170/40, 076 34 Ladmovce, IČO: 44 568 720, pred Okresným súdom 
Košice I pod č. k.: 31K 27/2017 

2.2  Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, dôsledne využívať všetky zákonné 
prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta považuje za užitočné 
pre vec samú. 

3. Plnomocenstvo :  
3.1. Na základe dohody zmluvných strán je možné právnu pomoc poskytovať aj nad rozsah uvedený v podľa 

znenia bodu 2.1. Zmluvy. 
 
4. Odmena advokáta : 
 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na tarifnej odmene advokáta v zmysle zák. č. 655/2004 Z. z. o odmenách 

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a to vo výške 140 EUR za jeden úkon právnej 
služby v zmysle zák. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych 
služieb. Advokát je oprávnený vystaviť faktúru vždy po vykonaní úkonu právnej služby, pričom táto bude 
klientom uhradená najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia.  

4.2 Za právnu pomoc poskytnutú do okamihu uzavretia tejto zmluvy je klient povinný zaplatiť advokátovi 
peňažnú sumu vo výške 0 euro. 

4.3. Advokát je oprávnený žiadať od klientov preddavky na ďalšie odôvodnené výdavky spojené s uplatnením 
nárokov klientov na náhradu škody, ako napríklad cestovné, náhrady za stratu času, súdne poplatky 
a iné. 
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5.  Súčinnosť klienta 
 
5.1.  Klient sa zaväzuje poskytovať advokátovi včasné, pravdivé, úplné a prehľadné informácie a súčasne mu 

predkladať všetok listinný materiál potrebný k riadnemu a kvalitnému poskytovaniu právnej pomoci. 
 
6. Niektoré povinnosti advokáta 
6.1.  Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s poskytovaním právnej pomoci. 
6.2. Aj v prípade, keď klient pozbaví advokáta povinnosti mlčanlivosti, advokát je povinný sám zvážiť, či 

porušovanie mlčanlivosti nie je v neprospech klienta. 
6.3. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie. 
 
7. Záverečné ustanovenia 
7.1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis Zmluvy. 
7.2. Zmena Zmluvy je možná len písomnou formou, na základe súhlasu oboch zmluvných strán. 
7.3. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 

slobodne, vážne, dobromyseľne a vlastnoručne podpisujú. 
 
 
V Košiciach dňa       V ...............................dňa............................. 
 
 
        Za klienta : 
advokát :       
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––                          –––––––––––––––––– 
 JUDr. Roland Kovács, advokát            Obec Čerhov  
 
 
 
 
 


