Zmluva
o poskytnutí právnej pomoci
a dohoda o zmluvnej odmene podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.
Zmluvné strany:
Obec Bukovec
Sídlo: Bukovec 83
IČO: 324027
DIČ: 2021235865
Bankové spojenie:VÚB , a.s. č.ú.19624542/0200
Zastúpená: Ing. Antonom Vyšnickým, starostom obce
(ďalej len "klient")
a
JUDr. Marta Šuvadová - advokát
Advokátskej kancelárie JUDr. Katunský a spol.
so sídlom 040 01 Košice, Floriánska 16
IČO: 31299270
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,
č.ú. 2621752036/1100
(ďalej len "advokát")

dohodli na tejto
zmluve o poskytnutí právnej pomoci a zmluvnej odmene advokáta:
I.
Advokát poskytne klientovi na základe jeho požiadania a udelených plných mocí právnu
pomoc v rozsahu a za podmienok dohodnutých v časti II. tejto zmluvy.
Klient sa zaväzuje platiť advokátovi odmenu podľa bodu III. tejto zmluvy a nahradiť mu
hotové výdavky podľa bodu IV. tejto zmluvy.

II.
Rozsah a podmienky poskytovania právnej pomoci
1. Poskytovanie právnej pomoci zahrňuje pre klienta
a) právne porady, informácie a konzultácie
b) vypracovanie listín o právnych úkonoch, právnych rozborov, stanovísk k právnym
listinám tretích osôb
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c) rokovanie s protistranou a štátnymi orgánmi
d) zastupovanie klienta pred súdmi, rozhodcami, štátnymi orgánmi a inými právnymi
subjektami, tak v sporových ako i v nesporových veciach, ktoré zahrňuje najmä:
- prevzatie a prípravu zastúpenia
- písomné podania na súd alebo iné rozhodovacie orgány
- účasť na konaní (pojednávaní) pred súdom alebo inými orgánmi
- vypracovanie riadnych opravných prostriedkov prípadne mimoriadnych opravných
prostriedkov
- výkon rozhodnutia (exekúciu)
2. Poskytovanie právnej pomoci nezahrňuje daňové poradenstvo.
3. Poskytovať právnu pomoc bude advokát v sídle svojej advokátskej kancelárie v
rozsahu 3 (max. 4) úkony právnej pomoci mesačne v čase obvyklej pracovnej
doby. Ďalšie úkony advokát poskytne za tarifnú odmenu, pokiaľ sa s klientom
nedohodne inak.
4. Právna pomoc vymedzená v bode 1. bude poskytovaná na podnet osôb oprávnených
konať v mene klienta.

III
Odmena za poskytovanie právnej pomoci
1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za poskytovanie právnej pomoci
uvedenej v časti II. bod 2. písm. a), b) a c) tejto zmluvy v súlade s Vyhl. č. 655/2004
Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v platnom
znení vo výške 212,50 Euro mesačne. K takto dojednanej odmene bude účtovaná daň z
pridanej hodnoty v sadzbe podľa platného znenia zákona o dani z pridanej hodnoty v deň
uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
1. Odmena za poskytovanie právnej pomoci v mimoriadne zložitých prípadoch môže byť
určená dohodou zmluvných strán jednotlivo inak ako je uvedené v bode 1. tejto časti
zmluvy.
2. Odmena za poskytovanie právnej pomoci uvedenej v časti II. bod 1. písm. d) tejto
zmluvy bude dojednaná pre každý jednotlivý prípad samostatne a to spravidla podľa
počtu úkonov právnej pomoci a sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej
pomoci určenej podľa Vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnej pomoci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Odmenu vyúčtuje advokát klientovi spravidla mesačne, vždy najneskôr ku piatemu
dňu mesiaca, v ktorom bude právna pomoc poskytovaná.
4. Klient uhradí advokátovi vyúčtovanú odmenu na ním udaný účet vždy najneskôr do 15
dní po doručení vyúčtovania – faktúry, daňového dokladu. Advokát nie je povinný
poskytovať právnu pomoc klientovi, ak je tento v omeškaní s dojednanou úhradou za
právnu pomoc .
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IV.
Náhrada hotových výdavkov
1. Výdavky na súdne a iné poplatky a výdavky na znalecké posudky, preklady, odpisy a
kópie súvisiace s poskytovaním právnej pomoci klientovi hradí priamo klient.
2. Účelne vynaložené výdavky v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci klientovi na
cestovné a telekomunikačné výdavky hradí advokát a klient mu poskytne ich náhradu v
súlade s vyhl. č. 655/2004 Z.z. v platnom znení. Klient súhlasí s tým, aby advokát v
prípade pracovnej cesty mimo sídla advokátskej kancelárie súvisiacej s poskytovaním
právnej pomoci klientovi použil osobné motorové vozidlo.
3. Preukázané hotové výdavky a stratu času pri ceste mimo sídla advokátskej kancelárie
podľa cit. vyhl. klient nahradí advokátovi spolu s vyúčtovanou odmenou za príslušný
mesiac, v ktorom tieto výdavky a strata času vznikli.

V.
Ďalšie povinnosti advokáta a klienta
1. Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať pritom
svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa
svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za prospešné.
2. Advokát je povinný dbať na to, aby jeho právna pomoc bola účelná a hospodárna.
3. Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnej pomoci každému, koho záujmy sú v
rozpore so záujmami klienta.
4. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci klientovi.
5. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobí v súvislosti s výkonom
advokácie.
6. Advokát je povinný na požiadanie klienta poskytnúť mu informáciu o stave riešenia vecí
súvisiacich s poskytovaním právnej pomoci.
7. Klient je povinný poskytnúť advokátovi pri zabezpečovaní právnej pomoci potrebnú
súčinnosť a to najmä:
- včas a riadne ho informovať o skutkovom základe veci
- označiť dôkazné prostriedky
- obstarať a predložiť listiny, prípadne iné dôkazné prostriedky potrebné pre poskytnutie
právnej pomoci
- zabezpečiť na pojednávaní prípadne inom jednaní účasť svojej informovanej osoby,
ak sa jej účasť javí ako účelná.

VI.
Plná moc
1. Advokát pri poskytovaní právnej pomoci jedná v mene klienta ako jeho zástupca na
základe písomnej plnej moci udelenej mu klientom podľa tejto zmluvy.
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VII.
Vznik, zmeny a zánik zmluvy
1. Táto zmluva vzniká po dohode zmluvných strán na celom jej obsahu, uzatvára sa na
dobu určitú, počínajúc dňom 1. apríla 2015 do 31. decembra 2016, pričom jej obsah
môže byť zmenený iba dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k nej.
2. Klient je oprávnený zmluvu vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá započne
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede advokátovi.
3. Advokát je oprávnený zmluvu vypovedať len zo závažných dôvodov, ktoré svedčia o
tom, že by právnu pomoc nemohol riadne poskytovať (napr. bod 5 časti III tejto
Zmluvy). Výpovedná lehota je pätnásťdňová a započne plynúť dňom nasledujúcim po
doručení výpovede klientovi.
4. Vypovedanie musí byť vždy písomné a musí byť druhej strane doručené.
5. V prípade, že sa akákoľvek písomnosť účastníkov zmluvy vráti odosielateľovi
z akýchkoľvek dôvodov späť i keď bola zaslaná na adresu uvedenú v preambule tejto
Zmluvy, má sa písomnosť (a to vrátane výpovede zo zmluvy) za doručenú na tretí deň od
jej odoslania.
6. Dohodou zmluva zaniká dňom, ktorý bol zmluvnými stranami dohodnutý.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom tejto zmluvy, a že táto je prejavom
ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy pod túto zmluvu.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobúda
v súlade s ustanoveniami § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
zmien a doplnkov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.
V Košiciach dňa

……………………………….
advokát

……………………………….
klient

