ZMLUVA
o p o s k y t o v a n í p r á v n y ch s l u ž i e b
____________________________________________________________________________________
uzavretá v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov
medzi:
JUDr. Lukáš KIŠEĽAK, advokát, so sídlom ul. Jarková č. 63, 080 01 Prešov,
č. licencie SAK: 4790, IČO: 42 083 591, DIČ: 104 139 2143, IČ DPH: SK 1041392143
ako advokátom
a
Obec Červená Voda, Obecný úrad Červená Voda č. 28, 083 01 Sabinov, IČO: 003 26 909, DIČ: 2020711407
konajúca starostom P. Džačovským, starosta@cervenavoda.sk
ako klientom

článok I. PREDMET PRÁVNYCH SLUŽIEB
poskytovanie právnych služieb a právne zastupovanie klienta v mimosúdnom/predsúdnom konaní
o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

článok II. PROTISTRANA
Mgr. Viera Mihóková, Na Hliníku 115/2, Jakubovany
v zastúpení Peter Farkaš advokátska kancelária spol. s r.o., Jahodová 6748/8, Prešov

článok III. ODMENA ADVOKÁTA ZA VÝKON ÚKONOV PRÁVNEJ SLUŽBY
1.

Zmluvná odmena
a. a)

hodinová: ..................XXX..................Eur + DPH

a. b)

paušálna ..................XXX..................Eur + DPH
(Paušálna zmluvná odmena podľa § 5 písm. a) v zmysle vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. platí do skončenia právneho
zastupovania, bez ohľadu na počet úkonov a pojednávaní a túto sa klient zaväzuje zaplatiť advokátovi najneskôr do 14 dní od dňa
skončenia právneho zastupovania.)

a. c)

podielová

vo výške .......XXX....... % + DPH na hodnote veci, ktorá je predmetom konania

(Klient vyhlasuje, že bol pri dohode o podielovej odmene vopred riadne a včas advokátom poučený o tom, že výsledok konania, ktoré je
predmetom právnych služieb je podľa okolností prípadu veľmi neistý.)

a. d)
2.

tarifná odmena dohodnutá ináč ako základná .......XXX....... Eur + DPH/úkon právnej služby

Tarifná odmena
v súlade s § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. 64,53 Eur + DPH za 1 úkon právnej služby

3.

Náhrada hotových výdavkov
v súlade s § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. 8,39 Eur + DPH za 1 úkon právnej služby

Nároky na odmenu advokáta podľa čl. III., bod 1., alebo 2. tejto zmluvy, náhradu hotových výdavkov
advokáta, náhrada cestových výdavkov advokáta a náhradu za stratu času advokáta sú podľa dohody advokáta a klienta
splatné na základe fakturácie zo strany advokáta a to so splatnosťou 14 kalendárnych dní.

článok IV. DOHODNUTÝ PREDDAVOK NA ODMENU ADVOKÁTA
1.
2.

Preddavok klientom poskytnutý vo výške .......XXX...... Eur + DPH ku dňu podpisu zmluvy. Vo zvyšku je
splatný na základe fakturácie zo strany advokáta.
Preddavok neposkytnutý. Úhrada preddavku na základe fakturácie so splatnosťou 14 kalendárnych dní.

článok V. BEZPLATNÁ PRÁVNA SLUŽBA
Neposkytuje sa./Poskytuje sa len na základe rozhodnutia Centra právnej pomoci č. .............XXX..............

článok VI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Advokát má popri nároku na odmenu podľa čl. III. tejto zmluvy aj nárok:
a)
na náhradu hotových výdavkov (napr. poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky
za znalecké posudky, preklady a odpisy),
b) na náhradu za stratu času podľa § 17 vyhlášky č. 655/2004 Z.z., ak vykoná úkony právnej služby
v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, to všetko za čas strávený cestou do tohto miesta a späť. Výška
náhrady za stratu času sa určí ako jedna šesťdesiatina výpočtového základe za každú aj začatú
polhodinu.
2. Klient v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. berie na vedomie, že pri určení náhrady trov
konania klienta, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena
advokáta určí podľa ustanovení vyhlášky o tarifnej odmene.
3. Advokát ma popri odmene podľa čl. III. tejto zmluvy i právo na tarifnú odmenu v zmysle vyhlášky č.
655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov v platnom znení len v súdnych sporoch, ktoré pre klienta
skončia úspešne, i to len proti v konaní neúspešnej strane a vo výške priznanej právoplatným súdnym
rozhodnutím.
4. Notifikačná povinnosť advokáta voči klientovi môže byť podľa dohody zmluvných strán plnená najmä
osobne, písomne, telefonicky ako i elektronickými mailovými správami zasielanými advokátom na emailovú
adresu, ktorú klient označí advokátovi za svoju, resp. ako miesto na doručenie.
5. Klient vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy dostal od advokáta jej návrh na riadne a včasné oboznámenie
sa a to spolu s možnosťou navrhnúť jej zmeny, či doplnenia.
6. Klient vyhlasuje, že si túto zmluvu prečítal, s jej obsahom súhlasí, že túto zmluvu uzatvoril podľa svojej
slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

V Prešove, dňa: ....................................

V Prešove, dňa: ....................................

......................................................................

......................................................................

a d v o k á t, v. r.

klient

