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Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb

Advokát:

JUDr. Michaela Poláčková
Registrácia:
Sídlo:
IČO:

Slovenská advokátska komora, č. 5232
U Hluška, Okružná 111/10,02201 Čadca
42071828
1077763357

mč:
Bank.spojenie:

!

/ďalej len "Advokát" /

a

Klient:

Mesto Čadca
Sídlo:
IČO:
Konajúci:

Námestie Slobody č. 30, 02201 Čadca
OO 313 971
Ing. Milan Gura, primátor

Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
č. účtu: 0202719005/5600
/ďalej len "Klient" /
/Advokát a Klient spoločne "Zmluvné strany"/
uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí právnej pomoci a právnych služieb /ďalej len "Zmluva"/

l.

Účel Zmluvy
1.1.

Účelom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností, ktoré Zmluvným stranám vznikajú v súvislosti
s poskytovaním právnej pomoci a právnych služieb Advokátom Klientovi.

II.
Rozsah poskytovania právnej pomoci a právnych služieb
2.1.

Advokát je oprávnený poskytovať Klientovi právnu pomoc a právne služby najmä v rozsahu:
zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, vo veci sťažnosti Klienta pre
porušenie základných práv a slobôd v súdnom konaní začatom na návrh navrhovateľa Miloš Majchrák BISTRO SATELIT cla Mesto Čadca, o náhradu škody, vedenom pred Okresným súdom Čadca pod sp.zn.
8C/31/2010 a pred Krajským súdom Žilina pod sp.zn. 5Co/309/2011, sp.zn. 5Co/311/2011, sp.zn.
5Co/313/2011a sp.zn. 5Co/310/2011,najmä porušením práv Klienta uznesením Okresného súdu Čadca
sp.zn. 8C/31/2010-332 zo dňa 30.12.2010 v spojitosti s uznesením Krajského súdu Žilina sp.zn.
5Co/311/2011-362zo dňa 24.10.2010a uznesením Okresného súdu Čadca sp.zn. 8C131/23010-408 zo dňa
27.06.2011v spojitosti s uznesením Krajského súdu Žilina sp.zn. 5Co/313/2011-368zo dňa 24.10.2011,
vrátane všetkých súvisiacich úkonov.

2.2.

Rozsah oprávnenia Advokáta bude podľa povahy veci zahŕňať najmä: prijímanie doručovaných písomností,
nahliadanie do spisových materiálov, podanie ústavnej sťažnosti, podávanie návrhov a žiadostí, uzatváranie
zmierov, uznávanie a vzdávanie sa uplatňovaných nárokov, podávanie a vzdávanie sa opravných
prostriedkov, vymáhanie nárokov, prijímanie a potvrdzovanie plnených nárokov, menovanie rozhodcu
a uzatváranie rozhodcovských zmlúv, atd'., Advokátom v zastúpení Klienta, vo všetkých uvedených
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konaniach a konaniach s nimi súvisiacich, to všetko aj vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné
splnomocnenie.

III.

Odmena Advokáta
3.1.

Advokát poskytuje právnu pomoc a právne služby podľa článku II. Zmluvy za odmenu.

3.2.

Klient sa zaväzuje uhradiť Advokátovi za poskytovanie právnej pomoci a právnych služieb podľa čl. II
zmluvnú odmenu podľa vyhl. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách za poskytovanie právnych služieb
v znení neskorších predpisov, vo výške 1.500,-€ (slovom: tisícpäťsto eur).

3.3.

Advokát sa zaväzuje vyúčtovať Klientovi odmenu faktúrou, ktorú vystaví po podaní ústavnej sťažnosti
a ktorú sa Klient zaväzuje uhradiť do 10 dní od doručenia faktúry, v hotovosti alebo v prospech bankového
účtu Advokáta. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy bola odmena prijatá Advokátom alebo pripísaná na
účet Advokáta.

3.4.

Odmena Advokáta podľa čl. III bodu 3.1. - 3.3. Zmluvy zahŕňa hotové výdavky Advokáta, s výnimkou
poplatkov, ktoré Advokát účelne vynaloží v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci a právnych služieb
najmä: súdne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy, atď. Prípadné súdne
a správne poplatky uhrádza Klient sám na výzvu príslušného orgánu alebo Advokáta. Pokiaľ Klient
vyrubený poplatok neuhradí, Advokát vo veci, ktorou bol poverený a s ktorou poplatok súvisí, nekoná.

3.5.

Odmena Advokáta podľa čl. III bodu 3.1. - 3.3. Zmluvy nezahŕňa trovy právneho zastúpenia, ktoré boli
Advokátovi priznané súdom a poskytnuté protistranou za poskytovanie právnej pomoci a právnych služieb
podľa čl. II Zmluvy. Klient berie na vedomie, že v súdnom konaní výšku trov konania, ktorých náhrada by
bola prípadne priznaná Klientovi alebo protistrane, určuje súd.

3.6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odvolania plnej moci alebo jej vzdania sa budú Advokátovi
zaplatené platby za právnu pomoc a právne služby do skončenia zmluvného vzťahu.

IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
4.1.

Advokát sa zaväzuje chrániť a presadzovať práva a oprávnené záujmy Klienta, konať pritom čestne
a svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho
presvedčenia a príkazov Klienta považuje za potrebné a užitočné.

4.2.

Advokát sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Klienta. Advokát nie je viazaný pokynmi Klienta, ak sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokát o tom Klienta vhodným spôsobom poučí.

4.3.

Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s poskytovaním právnej pomoci a právnych služieb.

4.4.

Advokát sa zaväzuje odmietnuť poskytnutie právnej pomoci a právnych služieb v tej istej veci alebo veci
s ňou súvisiacej osobám, ktorých záujmy sú alebo by mohli byť v rozpore so záujmami Klienta.

4.5.

Advokát sa pri poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb Klientovi môže dať zastúpiť iným
advokátom. Pri jednotlivých úkonoch môže Advokáta zastúpiť advokátsky koncipient.
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4.6.

Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi pravdivé informácie o veci, v ktorej ho Advokát zastupuje. Klient
sa zaväzuje uviesť Advokátovi všetko, čo je potrebné pre správne zastupovanie a presadzovanie jeho
záujmov. Klient sa zaväzuje poskytnúť Advokátovi súčinnosť potrebnú na poskytnutie právnej služby,
predovšetkým sa zaväzuje oznámiť všetky potrebné údaje a včas predložiť všetky listiny a iné podklady,
vzťahujúce sa na vec.

4.7.

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína
plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Do uplynutia trojmesačnej výpovednej lehoty
ostávajú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán zachované v nezmenenej podobe.

4.8.

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Zmluva sa zrušuje okamihom, keď
prejav vôle odstúpiť od Zmluvy dôjde druhej Zmluvnej strane. Advokát je povinný do 15 dní od doručenia
oznámenia Klientovi o odstúpení od Zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony, ak Klient neurobí iné
opatrenia. To neplatí, ak Klient oznámi Advokátovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.

V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
5.1.

Na vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené, sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon č. 583/2003 Z.z.
o advokácii v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších
predpisova zákon č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zák. č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

5.4.

Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať
vplyv na platnosť a účinnosť Zmluvy, a to výlučne v písomnej forme bez zbytočného odkladu, najneskôr do
10 dní potom, ako sa o týchto skutočnostiach dozvedeli.

5.5.

Zmluva sa môže meniť a dopÍňať na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou písomných
dodatkov k Zmluve, podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

5.6.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú stranu.

5.7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie Zmluvy, úmyselne neuviedli druhú stranu do
omylu, a že ustanovenia Zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili
bez tiesne alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

5.8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a s jej obsahom súhlasia, čo
potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Čadca dňa

07. februára 2012

07. februára 2012

Advokát
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