
ZMLUVA

o poskytovaní právnej pomoci za odmenu
podl'a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR c.655/2004 Z.z.

Clánokl.
Úcastnícizmluvy.

Obchodné meno : JUDr. Michal JAKUBEK
Sídlo : Advokátska kancelária, M.R.Štefánika 2673/2121 A, 09301 Vranov nad Toplou,
ICO : 37870351 OICO: 1022385122

Bankové spojenie Slovenská sporitelna a.s.pob.Vranov n/T c.ú. 010791360010900
( dalej len advokát)
a

lobchodné menol : Obec Nižný Krucov
Isídlol ~ : Nižný Krucov,093 01.
ICOI : 332615

Zastúpený: Ing.Vladimírou Hermanovskou, starosta obce.
(dalej len klient)

uzavreli doleuvedeného dna zmluvu o poskytovaní právnej pomoci podla vyhlášky c.655/2004 Z.z. za
paušálnu odmenu v tomto znení:

Clánok II.

Predmet zmluvy.
1 1Advokát bude poskytovat klientovi právnu pomoc na požiadanie klienta a podla jeho pokynov a

najmä:
al poskytovaním právnych porád, b/ právne rozbory jednotlivých vecí,
cl rokovania s protistranami , dl spisovania podaní, návrhov a iných listín.
el zastupovaním v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi na základe osobitnej plnej moci,
fl zaobstarávanie potrebných písomnosti a podkladov pre uvedené súdne spory a pre usporiadanie
výsledkov týchto sporov a podobne., gi spisovania podaní, návrhov a iných listín.

21Právnu pomoc bude advokát poskytovat osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov.
Clánok III.

Práva a povinnosti advokáta.
II Advokát je povinný poskytovat právnu pomoc podla ustanovení zákona o advokácií. Je povinný

chránit práva a oprávnené záujmy klienta, konat pritom svedomite, dôsledne využívat všetky zákonné
prostriedky a uplatnovat, co podla svojho presvedcenia a príkazu klienta pokladá za prospešné.

21Advokát je povinný dbat na to , aby jeho právna pomoc bola úceiná a hospodáma.
31 Advokát je oprávnený odmietnut poskytnutie právnej pomoci len zo závažných dôvodov, 'ktoré

svedcia o tom, že by ju nemohol riadne poskytovat. Odmietnutie právnej pomoci je advokát povinný
klientovi zdôvodnit.

41Advokát odmietne poskytnutie právnej pomoci klientovi najmä vtedy ak,
al vo veci poskytol právnu pomoc inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami klienta,
bl protistranu zastupuje advokát s ktorým vykonáva advokáciu spolocne,
cl sa na prerokúvaní veci klienta zúcastnili osoby blízke advokátovi.

51 Advokát je povinný zachovávat mlcanlivost o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej
pomoci. Aj v prípade ak ho klient pozbaví tejto povinnosti, je povinný sám zvážit, ci porušovanie
mlcanlivosti bude v neprospech klienta.

61 Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie,
zodpovednost advokáta sa vztahuje aj na škodu spôsobenú jeho zamestnancom.

71 Advokát bude právnu pomoc poskytovat jednak na svojom pracovisku, v prípade na požiadanie a
potreby po dohode s klientom v jeho objektoch v urcenom pracovnom case.
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Clánok IV.

Práva a povinnosti klienta.
l/Klient poskytne v súvislosti s právnou pomocou advokátovi všetky informácie, vydá mu v pôvodine

alebo hodnoverných odpisoch potrebné listiny a dalšie podklady.
2/ Klient sa zaväzuje zabezpecit dopravný prostriedok pre advokáta alebo jeho zamestnancov

v prípade zastupovania klienta pred súdmi alebo inými orgánmi. Ak mu neposkytne resp. advokát
použije vlastné vozidlo je povinný klient uhradit advokátovi cestovnú náhradu v zmysle vyššie
uvedenej vyhlášky o odmenách a náhradách advokáta.

3/Pri iných služobných cestách advokáta alebo jeho zamestnancov v tuzemsku alebo v zahranicí bude
výška nákladov dohodnutá osobitne alebo uhradená podla predložených dokladov.

Clánok V.
Odmena advokáta.

1/ Za právnu pomoc a správu majetku sa klient zaväzuje platit advokátovi paušálnu odmenu
k jednotlivým prípadom vopred dohodnutú, ak nebude dohodnutá tak za tarifnú odmenu v zmysle
§ 9 a nasledujúcich. Advokátovi patria aj hotové výdavky a náhrada za stratu casu v zmysle § 15
a násl.vyhlášky o advokácií c.655/2004 Z.z.

2/ Advokát je povinný dohodnutú odmenu vyúctovat vždy po skoncení jednotlivých prípadov
najneskôr do 30 dní od skoncenia vecí. Klient odmenu vyplatí na základe fakturácie do 15 dní od jej
dorucenia.

3/ Sumy priznané proti odporcom, ako náhrada trov konania sa do odmeny nezapocítavajú a patria
advokátovi.

4/ V prípade nepredvídaných zvýšených nákladov na výkon cinnosti advokáta sa konkrétny prípad
vzájomne posúdi a uhradia náklady advokátovi.
5/ Pri vyriešení osobitnej a mimoriadnej úlohy sa zaväzuje klient vyplatit advokátovi mimoriadnu

odmenu, ktorej výšku vopred dohodnú.
Clánok V.

Doba trvania zmluvy.
1/ Zmluva sa dojednáva na dobu urcitú do 31.12.2015
2/ Zmluvu o právnej pomoci je možné skoncit dohodou alebo výpovedou bez udania dôvodu, ktorú

môže vypovedat advokát i klient.
3/ Výpoved sa musí dat písomne a dorucit druhému úcastníkovi, inak je neplatná.
4/ Výpovedná doba je jeden mesiac a zacína plynút prvým dnom kalendárneho mesiaca nasledu-

júceho po dorucení výpovede a koncí posledným dnam príslušného kalendárneho mesiaca.
5/ Uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo výpovednej doby je treba plné moci udelené
advokátovi pokladat za odvolané. O tejto okolnosti advokát urobí oznámenie súdom, prípadne iným
orgánom. Do dorucenia o zániku plnej moci je advokát je povinný vykonat neodkladné úkony, aby
spolocnost neutržila ujmu na svojich právach.

6/ Zmluva je platná dnom jej podpísania oboma úcastníkmi.

Vo Vranove nad Toplou dna 10.1.2015
I ,.


