
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNEJ SLUŽBY 
 

uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii  
 

 
Klient: 
 
 
Názov:   Obec Habovka 
IČO:   00314471 
Sídlo:   Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka 
Štatutárny orgán: JUDr. Alojz Lajčin – starosta obce 
 
 
       (ďalej ako „klient“) 
 
Poskytovateľ: 
 
Obchodné meno: JUDr. Dušan Serek advokátska kancelária, s.r.o. 
Sídlo:   Nová Doba 489/15, 027 43 Nižná, SR 
Pracovisko:  Hattalova 373/3, 029 01 Námestovo, SR 
Registrácia:  v obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 64355/L 
IČO:   47258781 
IČ DPH:  SK2120131112 
Konanie:  JUDr. Dušan Serek - konateľ 
 
       (ďalej ako „poskytovateľ“) 
 
       (spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

I.  
Predmet zmluvy 

 
1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie právnej služby klientovi spočívajúcej 

v zastupovaní v súdnom konaní vedenom Okresným súdom Námestovo pod sp. zn.: 
5C/48/2019 a to až do jeho právoplatného skončenia.  
   

II. 
 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť právnu službu s riadnou odbornou 
starostlivosťou, na základe predchádzajúcich zákonných pokynov klienta, klienta 
o priebehu poskytovania právnej služby informovať a klient sa zaväzuje poskytnúť 
poskytovateľovi všetky potrebné podklady k poskytnutiu právnej služby tvoriacej 
predmet tejto zmluvy a zaplatiť odmenu za poskytnutú právnu službu vo výške 
dojednanej v čl. III tejto zmluvy.   

 
III. 

Odmena 
 
 



1) Zmluvné strany sa dohodli na odmene za právnu službu tvoriacu predmet tejto zmluvy 
za podmienok dojednaných v tejto zmluve vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur) + 
príslušná suma DPH a to za každý jeden úkon právnej služby tak, ako sú tieto úkony 
upravené vo vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v znení účinnom v deň podpisu tejto 
zmluvy, pričom táto odmena bude splatná dňom vykonania toho ktorého úkonu 
právnej služby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že klient zaplatí poskytovateľovi najneskôr v lehote do 10 

dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami sumu vo výške 140 € 
(slovom jednostoštyridsať eur), ktorá suma sa započítava na odmenu podľa odseku 1, 
resp. odseku 2 tohto článku a to na zabezpečenie prvotných úkonov právnej služby.  

 
4) Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ má v prípade úspechu v súdnom konaní 

uvedenom v čl. I tejto zmluvy nad rámec zmluvnej odmeny podľa odseku 1 tohto 
článku aj nárok na súdom priznanú náhradu trov konania predstavujúcich trovy 
právneho zastúpenia, ktorú náhradu je povinná zaplatiť v súdnom konaní neúspešná 
strana sporu.  

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta.  
 
2) Doručovanie medzi zmluvnými stranami na účely tejto zmluvy sa môže vykonávať aj 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom zásielka sa považuje za 
doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania odosielateľom, a to aj v prípade, ak sa 
príjemca o tejto zásielke nedozvedel.  

 
3) Táto zmluva sa riadi režimom zákona č. 586/2003 Z.z. a príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre 
každú zo zmluvných strán.  

 
4) Táto zmluva sa môže meniť alebo rušiť na základe dohody písomnou formou, 

prostredníctvom písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.  
 
5) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne pred jej podpisom prečítali, že sa 

zhoduje s ich slobodnými, vážnymi a zrozumiteľnými prejavmi vôle, zmluva 
neodporuje dobrým mravom ani zásadám poctivého obchodného styku.  

 
V Habovke, dňa 01.10.2019 
 
 Klient:       Poskytovateľ: 
 
 
 
 
 ..........................................    .......................................... 
 Obec Habovka     JUDr. Dušan Serek advokátska 
 JUDr. Alojz Lajčin     kancelária, s.r.o. 
 starosta obce      JUDr. Dušan Serek – konateľ 


