ZMLUVA o PosKYToVANi pnÁvľycH

sluŽlea

medzi zmluvnými stranami:

Klient

obec Horná Streda
zastúpená starostom Ľubomírom Krajňanským
Horná Streda 407' 916 24 Homá Streda

lČo: oogĺĺssg

(ďale1 aj ,,klient")

a

Advokát:

JUDr. Šimon Cibutka,
advokát
HodŽova 53, 911 01 Trenčín
zapísaný v zozname SAK pod č. 6885
ICO:42373646
E-mail : info@cibulka-ak.sk
(ďalej aj,,advokát")

čÉnokl

Predmet zmluvy
1

Touto zmluvou sa advokát zaväzu1e poskytovať klientovi na jeho požiadanie právne
sluŽby vo veciach:
Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a inými orgánmi Vo veciach,
v ktoných klient poverí advokáta zastupovaním
Poskytovanie konzultáciĺ pre klienta v rámci vybavovania jeho agendy
Príprava, posudzovanie a Vypracovania potrebných zmlúv, listín a písomností
podľa poŽiadaviek klienta
Konzultácia pri rokovaniach pri rokovaniach, stretnutiach zástupcov orgánov
obce, resp. privýkone ďalšej činnosti klienta

-

2

Advokát je pri poskytovaní právnych sluŽieb nezávislý, je viazaný všeobecne
záväznýml právnymi predpismia v ich medziach pokynmi klienta'

čhnok I!

Práva a povinnostizmluvných strán
1

Klient sa zaväzuje:
poskýnúťadvokátovi na jeho poŽiadanie alebo aj z vlastnej iniciatĺvy, ak to
povaŽuje za potrebné, všetky informácie a podklady potrebné pre splnenie
predmetu tejto zmluvy zo strany advokáa a to poštou, telefonicky alebo emailom v čo najkratšom moŽnom čase' Krá'tke telefonické alebo e-mailové
oznámenia nemusí klient potvrdzovať poštovými zásielkami, to platí aj pre

a)

b)

c)

d)
e)

2

advokáta. Nesplnenie tejto povinnosti mÔŽe byť dÔvodom na odstÚpenie od
zmluvy advokátom;
písomne informovať advokáta o kaŽdej zmene rnýkonu právnej služby,
včas informovať advokáta o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré
súvisia (priamo alebo nepriamo) s poskytovaním právnych služieb, v opačnom
prípade advokát nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú
v dôsIedku toho, že ho klient s dostatočným predstihom o týchto relevantných
skutočnostiach neinformoval,
uhradiť splatnú odmenu vo výške stanovenej touto zmluvou,
vystaviť pre advokáta príslušnéplnomocenstvo, pokiaľ to určitá záležitosť
vyŽaduje, a to s dostatočným predstihom; v opačnom prípade advokát
nezodpovedá Za prĺpadnúškodu, ktorá by v dôsledku oneskoreného
vystavenia plnomocenstva klientovi vznikla.

Advokát sa pri poskytovaní právnych služieb zaväzuje;
zachovávať Ústavu a ostatné zákony SR, ako äj lne všeobecne záväzné právne
predpisy a v ich medziach sa riadiť prĺkazmi klienta,
chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pri tom čestne a svedomite,
dôs|edne vyuŽívaťvšetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa
svojho presvedčenia a príkazu klienta povaŽuje za uŽitočné,
dbať na účelnosťa hospodárnosť poskytovania právnych služieb,
zachovávať mlčanlivoď o všetkých veciach o ktoých sa dozvedel v súvislosti
s poskytovaním právnych sluŽieb pre klienta,

a)
b)

c)
d)
3.

Advokát poskytne klientovi konkrétnu právnu službu na základe jeho konkrétnej
(pĺsomnej alebo e-mailovej) poŽiadavky. Advokát poskytuje svoje výstupy spravidla
písomne alebo e-mailom, podľa konkrďnej poŽiadavky klienta.

4.

Miestom poskytovania právnych sluŽieb je sidlo klienta alebo advokáta (podľa druhu
právnej služby) uvedené v článku l tejto Zmluvy.

5

Klient určuje, že na zmluvnú komunikáciu s advokáom je oprávnený len starosta
obce, na inú komunikáciu zamestnanec klienta podľa pokynov starostu obce.

6

Klien! je povinný bez zbytočnéhoodkladu oznämiťadvokátovi akékofuek zmeny
týkajúce sa zodpovedných zamestnancov oprávnených komunikovať s advokátom;
v opačnom prípade advokát nezodpovedá za prĺpadnú škodu, ktorá by v dôsledku
nesplnenia tejto oznamovacej povin nosti klientovi vznikla.

čtánok ltl
Povinnost' mlčanlivosti
1

2

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa
dozvedel pri poskytovaní právnych sluŽieb.

Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosťmôŽe len klient. Súhlas musĺ
mať písomnúformu'

článok lV
odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času
1

Za pĺávne sluŽby

poskytované na základe tejto zmluvy bola medzi účastníkmi
SR č. 655/2004Z.z' dohodnutá paušálna odmena vo výške
2o0 € (slovom: dvesto Eur) mesačne. Rozsah poskytnuých právnych sluŽieb, ktoré
advokát poskytuje klientovi v rámci tejto paušálnej odmeny je obmedzený na 18
v zmysle $ 5 vyhlášky MS

hodĺn mesačne. Túto odmenu uhradi klient na základe fanúry vystavenej acivokátom
so splatnosťou 15 dnĺ odo dňa jej doručenia klientovi. V prípade prekročenia rozsahu
poskytovania právnych sluŽieb poskytuje advokát klientovi právne sluŽby za
dohodnutú hodinovú sadzbu V sume 30,- € /hod.
2

na náhradu hotových výdavkov, ktoré mu v súvislosti
s poskýovaním právnych sluŽieb vzniknú a ktoré nie zahrnuté v odmene, najmä
súdne, správne a iné administratívne poplatky, rĺýdavky na znalecké posudky,
preklady a odpisy, cestovné a pod.

Advokát má nárok

čIánor V

Truanie a zánik zmluvy

1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

Pre prípad predčasnéhoukončenia zmluvy sistrany dohodli výpovednú lehotu 3
mesiace, ktorá začínaplynúť pn/'ým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom boIa výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Strany si po vzájomnej

dohode môžu určiťaj skoršítermín ukončenia zmluvy.

Čtánok Vl
Spoločnéa záverečnéustanovenia
I

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných exemplároch, z nich po jednom pre
klienta a advokáta.

2

Zmluvné strany doručujúsvoje písomnosti adresované druhej zmluvnej strane na
adresu sidla, pracovné materiály je moŽné doručovaťi na e-mailové adresy.
Akékofuek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sa musia robiť číslovanýmidodatkami,
podpísanými obidvoma zmluvných stranami.

3

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluvná
voľnosť strán nie je obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne
neuýhodných podmienok a tieŽ vyhlasujú, Že si zmluvu prečítali,jej obsahu, ktoý je
zrozumiteľný, rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

4

Právne vďahy touto zmluvou neupravené

5

Zmluva je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a Účinnosť nadobudne deň po
dni zverejnenia v súIade s $ 47a zákona č. 4011964 zb. občiansky zákonnĺk
v platnom znenĺ.

sa riadia príslušnýmiustanoveniami
platných právnych predpisov, najmä zákonom č. 513/1991zb' obchodný zákonník.

V Hornej Strede,

dňÝÁ

,.*
I

advokát

