
ZMLUVA O PRÁVNEJ POMOCI 
uzatvorená dnešného dňa za nižšie uvedených podmienok: 

1. JUDr. Michaela Riháková Kojtalová, LL.M 
advokátka 
so sídlom: Antona Bernoláka 51, Žilina 
z~ísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 2138 
ICO: 37906780 
DIČ: 1047213178 
IČ DPH: SK1047213178 
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. '. 

2. Obec Rudinská 
Obecný úrad, Rudinská 125, 023 31 
IČO: 00 314 277 
DIČ: 2020553249 

I. Predmet zmluvy 

1. Advokátka JUDr. Michaela Riháková Kojtalová, LL.M sa zaväzuje poskytovať klientovi právnu 
pomoc vo veciach v súvislosti s právnym postavením, činnosťou a majetkovými právami, a to najmä 
v oblasti verejného práva, ale iv oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva 
a ostatných verejno-právnych a súkromno-právnych oblastí práva, ktoré sa vzťahujú k činnosti, 
postaveniu a právomocí klienta, ak klient vysloví žiadosť, aby v danej oblasti práva mu bola poskytnutá 
kvalifikovaná právna pomoc, a to tým, že advokátka poskytne na požiadanie klienta: 
a. právne rady, spracuje právne rozbory, bude poskytovať klientovi informácie o riešení konkrétnych 

právnych otázok podl' a požiadaviek klienta, 
b. spísanie právnych zmlúv a dohôd, návrhov, žalôb a iných právnych podaní a zastupuje klienta v 

konaní pred súdmi, inými orgánmi a inými právnymi subjektmi, 
c. poskytuje právnu pomoc pri uzatváraní obchodných zmlúv a rokovaní so zmluvnými partnermi 

klienta a poskytuje odborné stanoviská klientovi pre jeho rozhodnutia vo veciach, v ktorých 
požiada o právny názor, stanovisko, k svojmu rozhodnutiu, na základe ktorého zakladá, mení alebo 
ruší právne vzťahy v občiansko-právnych iných súkromno-právnych veciach ako i vo verejno
právnych záležitostiach, 

d. poskytuje právnu pomoc v súvislosti s majetkovou účasťou alebo funkčným postavením 
v obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách a zúčastňuje sa na požiadanie klienta aj 
na zasadnutí orgánov obce prípadne iných subjektov s účasťou obce, pri posudzovaní pre klienta 
významných otázok, 

e. v jednoduchých právnych otázkach poskytuje právnu pomoc klientovi aj na telefonické dotazy 
pracovníkov klienta v rozsahu pracovno-právnych, správno-právnych či bežných otázok týkajúcich 
sa všeobecných odvetví práva vo vzťahu k orgánom správy, rôznym úradom, inštitúciám v 
pracovno-právnych vzťahoch, týkajúce sa termínov, noviel právnych predpisov, či bežných otázok, 
ktoré sa vyskytnú v bežnej činnosti klienta a osôb, ktoré sú zamestnancami klienta a sú podl'a vôle 
klienta oprávnené obracať sa na advokátku pri plnení práv klienta z tejto zmluvy. Takto oprávnené 
osoby klient uvedie advokátke, 

f. v prípadoch potreby a objektívnej možnosti relevantného právneho záveru môže požiadať klient o 
písomné stanovisko aj zaslaním právneho vyjadrenia, posúdenia či názoru faxom alebo e-mailom. 



2. Klient vyslovuje súhlas v prípade potreby akceptovať poskytnutie právnej pomoci aj 
koncipientmi advokátky, pričom za takto poskytnutú právnu pomoc zodpovedá advokátka v plnom 
rozsahu. 

II. Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od 01.01.2015 s možnosťou výpovede s 2-mesačnou 
výpovednou lehotou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

2. V prípade, že klient aj po ukončení zmluvy o poskytovaní právn<j pomoci bude mať záujem, 
aby advokátka niektoré z rozpracovaných vecí ukončila, JUDr. Michaela Riháková Kojtalová, LL.M sa 
zaväzuje predmetné veci ukončiť a vykonať všetky právne kroky v záujme klienta na úspešné 
ukončenie konkrétnej veci. 

III. Cena právnej pomoci 

Za právnu pomoc podľa tejto zmluvy sa dojednáva odmena: 

1. za právne poradenstvo, paušálna odmena podľa§ 5 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z., 
ktorá sa bude fakturovať mesačne sumou 40,- Eur, ku ktorej sa uplatní príslušná sadzba DPH, a to 
vždy do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, 

2. za spisovanie právnych zmlúv a dohôd, iných úkonov právnych služieb, dohodnutá odmena v 
zmysle§ 2 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z., ktorá sa bude fakturovať sumou zodpovedajúcou 
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, ku ktorej sa uplatní príslušná sadzba DPH, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak 

3. za spisovanie návrhov, žalôb a iných právnych podaní v konaní pred súdmi, ostatnými štátnymi 
orgánmi a inými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy tarifnú odmenu v zmysle Vyhlášky MS 
SR č. 655/2004 Z.z., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

IV. Osobitné ustanovenia 

1. Klient sa zaväzuje poskytovať advokátke podklady a informácie potrebné pre poskytovanie 
právnej pomoci uvedenej v bode I. tejto zmluvy, a to riadne a včas. 

2. Advokátka JUDr. Michaela Riháková Kojtalová, LL.M je povinná chrániť práva a oprávnené 
záujmy klienta, konať pri tom čestne a svedomito dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a 
uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za užitočné. 

3. JUDr. Michaela Riháková Kojtalová, LL.M je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci: Od tejto povinnosti 
ju môže oslobodiť iba klient písomným vyhlásením v súlade s ust.§ 23 ods. 2 zák.č. 586/2003 Z.z. 

4. Klient bol poučený o tom, že v súlade s ust.§ 21 písm. a/, b/, c/, d/, e/ zák.č. 586/2003 Z.z. je 
advokátka zo zákona povinná odmietnuť právnu pomoc, ak vo veci v predchádzajúcom období 
advokátka poskytla právnu pomoc inému, ktorého záujmy sú v riešenej veci v rozpore so záujmami 
klienta, alebo ak sa na prerokúvaní veci klienta zúčastňujú iné právne subjekty, s ktorými má alebo mala 
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advokátka JUDr. Michaela Rmáková Kojtalová, LL.M rovnakú zmluvu o právnej pomoci a vo vzťahu k 
nárokom klienta môže vzniknúť kolízia záujmov. 

S. Z etických princípov advokátka JUDr. Michaela Rmáková Kojtalová, LL.M nebude zastupovať 
ani iných klientov vo veciach, v ktorých by mohla vzniknúť kolízia záujmov vo vzťahu k účastníkovi 
tejto zmluvy - klientovi. 

6. JUDr. Michaela Rmáková Kojtalová, LL.M nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že klient 
jej poskytne nesprávne alebo neúplné informácie. 

7. Svoje požiadavky musí klient uplatniť v dostatočnom Časovom predstihu. 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1 pre klienta a 1 pre advokátku, pričom 
rovnopisy majú platnosť originálu. 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

3. Účastníci prehlasujú, že túto zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu 
ju vlastnoručne a dobrovoľne podpisujú. 

V Žiline, dňa 30.12.2014 

JUDr. Michaela Rmáková Kojtalová, LL.M 
advokátka 

Klient: Obec Rudinská 
zast. Ing. Jozef Švirík, starosta obce 
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