Zmluva
0 poskytovaní právnej pomoci
a dohoda O zmluvnej odmene podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. O odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb

Zmluvné strany:

l. Obec Mníšek nad Hnilcom
so sídlom Mníšek nad Hnilcom 292, 055 64

IČO: oo 329 380

zast.: Ing.Ľudovítom Kujnischom starostom

(ďalej len "klient")
3.

2. JUDr. Monika Meňhertová advokát
so sídlom Floriánska č.16, 040 0] Košice

IČO : 34 413 952

(ďalej len "advokát")

sa dohodli na tejto
zmluve o poskytovaní právnych služieb a zmluvnej odmena:

I.
Predmet zmlu
1. Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v bode II. tejto zmluvy.
2. Klient sa zaväzuje platiť advokátovi odmenu podľa bodu III. tejto zmluvy a
nahradiť mu hotové výdavky podľa bodu IV. tejto zmluvy.

II.
s
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1. Poskytovanie právnych služieb zahrňuje:
a/ právne porady, informácie, konzultácie a právne rozbory
b/ vypracovanie zmlúv a iných listín o právnych úkonoch
cl zastupovanie klienta pred súdmi, rozhodcarni, štátnymi
orgánmi a inými právnymi subjektmi, ktoré zahrňuje:
prevzatie a prípravu zastúpenia
písomné podania na súd alebo iné rozhodovacie orgány
účasť na konaní (pojednávaní) pred súdom alebo inými
orgánmi
rokovanie s protistranou
vypracovanie riadneho opravného prostriedku prípadne
mimoriadneho opravného prostriedku
výkon rozhodnutia, exekúcia
2. Právne služby vymedzené v bode 1. sú poskytované na podnet osôb oprávnených konať v
v mene klienta

III.
Odmena za poskytovanie právnych slu_ž_ieb
1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za poskytovanie právnych služieb
uvedených v časti II. tejto zrnluvy v súlade s § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb vo výške 180, G mesačne.
2. Odmena za poskytovanie právnych služieb v mimoriadne zložitých prípadoch bude
určená individuálne osobitnou dohodou zmluvných strán.
3. Odmenu vyúčtuje advokát klientovi
ktorom boli právne služby poskytnuté.

priebežrle spravidla do

28. dňa mesiaca v

4. Klient uhradí advokátovi vyúčtovanú odmenu na jeho účet vždy najneskôr do 10
dní po doručení vyúčtovania( faktúry).
5. Náhrada trov právneho zastúpenia priznaná V súdnom konaní voči druhej sporovej
strane prislúcha v celom rozsahu advokátovi.

IV.

Náhrada hotových výdavkov
Výdavky na súdne a iné poplatky a výdavky na znalecké posudky, preklady, odpisy
a kópie súvisiace s poskytovaním právnych služieb klientovi hradí priamo klient.
Klient poskytne na výzvu advokáta v potrebnej lehote peňažné prostriedky na
úhradu súdnych, notárskych a iných poplatkov súvisiacich s vymáhaním pohľadávky
klienta.
Účelne vynaložené výdavky v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi na
cestovné a telekomunikačné výdavky hradí advokát a klient mu poskytne ich
náhradu v súlade s § 15 a § 17 vyhl. č. 655/2004 Z.z. Klient súhlasí s tým, aby
advokát v prípade pracovnej cesty mimo sídla advokátskej kancelárie súvisiacej s
poskytovaním právnych služieb klientovi použil osobné motorové vozidlo
V.

Ďalšie povinnosti advokáta a klienta
Advokát je povimlý chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konat' pritom
svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať, čo podľa
svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za prospešné.
Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb každému, koho
záujmy súv danej veci vrozpore so záujmami klienta.
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť O všetkých skutočnostiach, O
ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi.
Advokát je povinný na požiadanie klienta poskytnúť mu
informáciu O stave
riešenia vecí súvisiacich s poskytovaním právnych služieb.
Klient je povinný poskytnúť advokátovi pri zabezpečovaní právnych služieb
potrebnú súčinnosť a to najmä:
včas a riadne ho informovať O skutkovorn základe veci
označiť dôkazné prostriedky
obstarať a predložiť listiny, prípadne iné dôkazné
prostriedky potrebné pre poskytnutie právnej pomocí
zabezpečiť na pojednávaní prípadne inom jednaní účasť svojej infonnovanej osoby, ak
sa jej účasť javí ako účelná.
I
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Plná moc
l

Advokát pri poskytovaní právnych služieb jedná v mene klienta ako jeho zástupca na
základe písomných plných moci udelených mu klientom.

VII.
Vz ika Zmănya Zánik Zmluvy
Táto zmluva vzniká po dohode zmluvných strán na celom jej obsahu, uzatvára na
dobu neurčitú počínajúc dňom 1.12.2012 a jej obsah môže byt' zmenený iba
dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k nej.
Klient je oprávnený zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať ku koncu kalendárneho
mesiaci, je však povinný uhradiť odmenu i za mesiac, v ktorom ku vypovedaniu
došlo a nahradiť už vzniknuté hotové výdavky.
Advokát je oprávnený zmluvu písomne vypovedať len zo závažných dôvodov, ktoré
svedčia o tom, že by právnu pomoc nemohol riadne poskytovať, v 1 mesačnej
výpovednej lehote.
Vypovedanie musí byť vždy písomné a musí byť druhej strane doručené.
Dohodou zmluva zaniká dňom, ktorý bol zmluvnými stranami dohodnutý.
VII.
Záverečné ustanovenia
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.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden.
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V Mníšku nad Hnilcom, dňa .......................... _.
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