Zmluva

o poskytovaní

právnej

pomoci

a zabezpečení

uzatvorená

Klient:

Advokát:

právnych

služieb

advokátom

medzi:

Obecný úrad Ratnovce
Ratnovce č. 152, 922 31 Sokolovce
IČO: OO 011 002; DIČ: 2020535407
v zastúpení: Peter Gogol, starosta
JUDr. Jozef Urban, advokát
Komenského 24, 921 Ol Piešťany
licencia SAK č. 4359
IČO: 22694498, DIČ: 1029009663,

obce

IČ DPH: SK1029009663

Čl. l
Advokát
sa
zaväzuje
poskytovať
klientovi
právnu
pomoc
a právne
služby,
spOClVa]UCe v poradenskej,
konzultačnej a organizačnej pomoci vo forme osobných
a telefonických
konzultácií,
spracovania
podkladov
pre potreby
odberateľa,
ucelených
konceptov
a listín,
posudzovania
stanovísk
vrátane
vypracovania
expertíz, a v zastupovaní
klienta vo veciach súvisiacich
s odvetviami práva s
výnimkou odvetvia práva trestného.
Čl.

II

Zmluvné strany uzatvárajú
túto zmluvu s predpokladom
poskytovania
služieb pre
klienta podľa čl. 1 v základnom rozsahu do 10 hodín mesačne, v závislosti na
potrebách
klienta, prípadne
na potrebách
podnikateľských
subjektov,
ktoré sú
s klientom majetkovo alebo personálne úzko prepojené.

poskytovania
kancelária advokáta.

Čl.

III

pomoci

a

l. Miestom

právnej

2. Výhradné poskytovanie
klienta
je stanovené
podľa potreby klienta

právnej pomoci a zabezpečenia
právnych
požiadavkou
klienta v kalendárnych dňoch
a po dohode s advokátom.

3.

zabezpečenia

právnych

služieb

je

služieb pre
a hodinách -

dohode určiť iné miesto poskytovania
Klient a advokát môžu po vzájomnej
poskytovania právnej pomoci
služieb, podľa potreby a v záujme hospodárnosti
služieb.

a

Čl. IV
l. Za poskytovanie
právnej
pomoci
a služieb
spočívajúcich
v poradenskej,
konzultačnej
a organizačnej
pomoci v základnom rozsahu stanovenom podľa Čl.
II tejto
zmluvy,
uhradí
odberateľ
advokátovi,
pri jednoduchých
právnych
poradách
a službách čiastku do 100, - EUR (bez DPH) mesačne,
resp.300,-EUR
štvrťročne v závislosti od množstva a náročnosti poskytovanej
právnej pomoci
a
zabezpečenia
právnych
služieb,
najmenej
však
100, EUR
(bez
DPH)
štvrťročne.
2. V prípade ak rozsah poskytnutých
právnych služieb prekročí rozsah dohodnutý
podľa čl. II, advokát na základe žiadosti klienta vyšpecifikuj e položkovite
výkon
poskytnutých
služieb
a to podľa
dohody
medzi
zmluvnými
stranami
maximálne
však v objeme do 200,- EUR
(bez DPH) za príslušný
kalendárny
mesiac, resp. 600,- EUR (bez DPH) za príslušný kalendárny štvrťrok.
3.

Pri zastupovaní
klienta (napr. pri rokovaniach
s obchodnými partnermi, pred
úradmi, štátnymi orgánmi, súdom, v exekučných konaniach a pod.) uhradí klient
advokátovi, pri úspešnom uplatnení náhrady odmeny za právne zastupovanie voči
proti strane a to mimo dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy.

4. Advokát moze zabezpečiť výkon právnej pomoci a služieb inou osobou (iným
advokátom,
znalcom,
čakateľom
a pod.) pokiaľ
túto skutočnosť
oznámi
klientovi
vopred.
Čl.

V

Evidenciu
a rozsah poskytnutých
služieb
advokáta
zmluvné
strany
odsúhlasia
v prípade ak mesačná odmena presiahne
odmena 100, - EUR (bez DPH) najneskôr do
sLušriého- kalendárneho mesiaca.
troch dní od ukončenia p.r.i

Čl.

VI

Mimo zmluvne dohodnutej odmeny má advokát nárok na náhradu hotových výdavkov a
náhradu za premeškaný
čas v súvislosti s poskytovaním
právnej pomoci a služieb
podľa príslušných ustanovení Vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov.

Čl.
1.

Zmluvné

strany

uzatvárajú

2. Zmluva nadobúda

platnosť

túto

VII

zmluvu na dobu neurčitú.

a účinnosť

podpisom

zmluvných

strán.

3. Každá
zo zmluvných
strán má právo výpovede
zmluvy, bez uvedenia
dôvodu
v dvojmesačnej
výpovednej
lehote.
Výpovedná
lehota
začína
plynúť
dňom
nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmeny a doplnky
vzájomnej dohode

V Piešťanoch,

tej to zmluvy je
zmluvných strán.

možné

vykonať

len

písomnou

formou

dňa 15.06.2015
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Jozef Urban
advokát

Dr. Jozef Urban

a d v o k át
kaacelária Komenského 24
92101
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