Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Klient:

Obec Čremošné, Obecný úrad Čremošné, Čremošné 4, 039 01 Turčianske
Teplice
IČO: 00648-426, DIČ: 2020607369,
v mene ktorého koná: Mgr. Zuzana Chorváthová - starostka obce
(ďalej len klient)
a

AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., so sídlom E. B. Lukáča 2,036 Ol Martin
konajúca JUDr. Silviou Tatarkovou, advokátkou a konateľkou spoločnosti

zapísaná v zozname SAK Bratislava č. záp. 1113
IČO: 36 868 108, DIČ: 2023032000, IČ DPH: SK2023032000
spoločnosť zapísaná v obchod. reg. OS ZA, oddiel Sro, vložka č. 52863/L
Bankové spojenie: IBAN: SK2011000000002924837555
(ďalej v texte len advokátska kancelária)

uzatvárajú túto zmluvu za nasledovných podmienok
Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie právnych služieb advokátskou kanceláriou klientovi v tomto
rozsahu:
l. právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, pracovného práva, správneho práva, práva právne
služby a zastupovanie klienta pred súdmi, orgánmi verejnej správy, inými štátnymi orgánmi alebo
tretími osobami v uvedených oblastiach,
2. právne poradenstvo v oblasti tvorby vnútroorganizačných
dokumentov klienta v oblastiach
uvedených v bode l tohto článku,
3. právne poradenstvo pri vymáhaní nárokov, pri prijímaní plnení nárokov a potvrdzovanie ich
plnenia,
4. poskytovanie právnej pomoci a zastupovanie klienta vo všetkých právnych veciach a právnych
oblastiach uvedených v bode 1 a súvisiacich s predmetom činnosti klienta, ako aj v budúcnosti
vzniknutých alebo súvisiacich veciach,
5. podávanie návrhov, žiadostí a všetkých iných podaní, zastupovanie v takýchto konaniach až do
právoplatného skončenia veci v zmysle pokynov a požiadaviek klienta,
6. vykonanie všetkých potrebných úkonov, ktoré slúžia na ochranu práv klienta pri zachovaní
účelnosti a hospodárnosti v poskytovaných službách
a to všetko v zmysle požiadaviek a pokynov klienta.

Článok 2
Práva a povinnosti advokátskej kancelárie
1.
Advokátska kancelária je pri poskytovaní právnej pomoci povinná konať podľa svojich
schopností a možností. Právnu pomoc na ktorú sa zaviazala je povinná vykonávať v súlade s Ústavou
SR, zákonmi a predpismi vydanými na ich vykonanie a v ich medziach sa riadiť príkazmi klienta.
2.
Advokátska kancelária je povinná chrániť práva a oprávnené záujmy klienta, konať
prostredníctvom advokáta/-ov pri tom svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky
a uplatňovať, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za prospešne. Advokát konajúci
v mene advokátskej kancelárie je povinný oznámiť klientovi všetky okolnosti ktoré zistil pri plnení
predmetu tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov klienta.

3.
Advokát konajúci v mene advokátskej kancelárie sa môže od pokynov klienta odchýliť, len ak
je to naliehavo nutné v záujme klienta a ak nemôže dostať včas jeho súhlas.
4.
Advokát konajúci v mene advokátskej kancelárie je povinný dbať na to, aby jeho právna
pomoc bola účeIná a hospodárna.
5.
Advokát konajúci v mene advokátskej kancelárie je povinný zachovávať mlčanlivosť
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. Aj
v prípade, keď ho klient pozbaví tejto povinnosti, je advokát povinný sám zvážiť či porušovanie
mlčanlivosti nebude v neprospech klienta.
6.
Advokát konajúci v mene advokátskej kancelárie bude právne zastupovať klienta v konaní
pred súdnymi orgánmi a inými orgánmi, úradmi, inštitúciami na základe plnej moci vystavenej
samostatne ku každému prípadu.
7. Advokátska kancelária
bude zabezpečovať túto zmluvu prostredníctvom
konajúcich
konateľov - advokátov, svojimi zamestnancami, na základe substitúcie sa môže dať zastúpiť iným
advokátom.

Článok 3
Práva a povinnosti klienta
l. Klient je povinný poskytnúť advokátovi/ advokátskej kancelárii všetky jemu známe pravdivé
údaje , informácie, listiny potrebné na kvalifikované právne zastupovanie jeho práv a oprávnených
záujmov, ibaže z ich povahy vyplýva, že ich má obstarať advokátska kancelária.
2. Klient sa zaväzuje na požiadanie spolupracovať s advokátskou kanceláriou, zúčastňovať sa
právnych porád, na ktoré bude vopred prizvaný.
3. Klient v zmysle § II zák.č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje týmto
advokátskej kancelárii súhlas na používanie a spracovanie svojich osobných údajov, ktoré klient adv.
kancelárii poskytol tým, že mu ich sprístupnil uvedením na tlačive plnomocenstva, zmluve o právnej
pomoci alebo tým, že mu odovzdal listiny obsahujúce osobné údaje klienta. Osobné údaje poskytuje/ol klient advokátskej kancelárii na účely poskytovania právnej pomoci na obdobie trvania právneho
vzťahu založeného medzi advokátskou kanceláriou a klientom na základe zmluvy o právnej pomoci.
Tento súhlas je oprávnený klient kedykoľvek odvolať. Pre prípad, že tak klient urobí a bez možnosti
nakladať s jeho osobnými údajmi nebude možné vo veci ďalej právnu pomoc poskytovať je
advokátska kancelária
oprávnená odstúpiť od zmluvy o právnej pomoci a vypovedať klientovi
plnomocenstvo udelené na zastupovanie - pričom táto skutočnosť sa môže týkať len konkrétnej veci,
nemusí sa jednať o vypovedanie celej zmluvy o poskytnutí právnej pomoci. Klient súhlasí s tým, aby
advokátska kancelária poskytla jeho osobné údaje všetkým štátnym orgánom, najmä súdom, daňovým
úradom a Slovenskej advokátskej komore, ak takáto povinnosť pre advokátsku kanceláriu vyplýva zo
zákona, alebo poskytnutie týchto osobných údajov v styku s týmto orgánom je obvyklé, nevyhnutné
alebo vhodné a osobné údaje klienta uvádzal na písomnostiach
vyhotovených
v súvislosti
s poskytovaním právnej pomoci a adresovaným osobám podľa uváženia advokátskej kancelárie,
zaradil osobné údaje klienta do databáz vedených advokátskou kanceláriou. V prípade potreby na
výzvu poskytne klient advokátskej kancelárii aj akékoľvek ďalšie osobné údaje, na nakladanie
s ktorými sa bude vzťahovať tento súhlas. Pokiaľ klient oznámil/oznámi
advokátskej kancelárii
osobné údaje iných osôb, vyhlasuje, že na takéto konanie disponuje príslušnými súhlasmi týchto osôb
a je oprávnený v ich mene takto konať. Ak je klientom právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ,
tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje štatutárnych a dozorných orgánov ako aj tých zamestnancov,
ktorých osobné údaje klient advokátskej kancelárii oznámi, pričom klient vyhlasuje, že je oprávnený
takto konať na základe súhlasu svojich zamestnancov.

Článok 4
Odmena za poskytnuté služby

1. V súlade s Vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie
právnych služieb sa zmluvné strany dohodli, že odmena za poskytnuté právne služby sa stanovuje
nasledovným spôsobom:
Paušálna odmena za mesiac 200,:..€ + 20 % DPH podl'a platných právnych predpisov.
Odmena je dojednaná za bežné konzultácie, vyjadrenia, stanoviská, výzvy v rozsahu 2 - 3 započatých
dvojhodín mesačne, pričom ostatná agenda prevyšujúca rozsah nad rámec 2 - 3 hodín mesačne, po
odsúhlasení klienta, by bola účtovaná nad rámec paušálu v sume 100,- € + DPH za každú započatú
dvojhodinu , a to v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov.
Odmena je splatná vždy v posledný kalendárny deň v bežnom kalendárnom mesiaci, pričom
fakturácia bude zvyčajne k 15. dňu v bežnom mesiaci, kedy je služba poskytovaná. V prípade, že
kancelária vystaví faktúru skôr ( najmä v decembri daného roku), splatnosť faktúry
je vždy
garantovaná a zachovaná k poslednému kalendárnemu dňu v bežnom mesiaci
Ku dňu podpisu zmluvy advokátska kancelária je platcom DPH.
Faktúry budú zasielané e-mailomnaadresu:obec.cremosne@gmail.com.
2. V prípade požiadavky klienta na riešenie náročných vecí, je advokátska kancelária povinná
oznámiť, že právne zastúpenie si vyžiada vyššie trovy. Advokátska kancelária podľa požiadavky
klienta predbežne vyčísli ich rozsah a zmluvné strany sa dohodnú písomne na samostatnej úhrade
takto špecifikovanej výšky odmeny ako i otázka splatnosti faktúry.
Článok 5
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc mesiacom november 2016.
2. V konkrétnych veciach zastupovania bude klient udeľovať samostatné plnomocenstvo - napr.
zastupovaním pri rokovaniach, súdnych sporoch a pod.
3. Advokátska
kancelária
má nárok
na všetky
hotové
výdavky
v súvislosti
s poskytovaním
právnej
pomoci
- najmä
cestovné
náklady
podľa
Vyhlášky
o cestovných náhradách. Advokátska kancelária
sa zaväzuje priebežne informovať
o potrebných výdavkoch.
4. Klient aj advokátska kancelária môžu túto zmluvu vypovedať. Výpoveď musí byt' písomná
a musí byt' doručená druhej strane. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.
5. Advokátska
kancelária
je oprávnená
odstúpiť od zmluvy o poskytovaní
právnych
služieb
• len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom
alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory.
• ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát/advokátska
kancelária
postupoval podľa jeho pokynu.
•
aj vtedy, ak klient neuhradí riadne a včas odmenu
Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa uvedených bodov - oprávnenia
advokátskej kancelárie odstúpiť od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť
dôjde klientovi.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Advokát je pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti poistený
v poisťovni. Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda
nastane na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie, pričom poistenie sa vzťahuje na
zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnej pomoci podľa slovenského práva
a práva Európskej únie /§6 ods. 1 písm. 1/zákona o službách na vnútornom trhu.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch a každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vYhotovenie. Táto zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou podľa ust. § 5a zákona č.

211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a odst.l zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov (Občiansky zákonník) dňom
nasledujúcim
po
dni
zverejnenia
na
webovom sídle Obecného úradu Čremošné.
3. Obecný úrad Čremošné sa zaväzuje, že obratom po podpise tejto zmluvy zverejní jej
obsah na svojej webovej adrese.
4.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomným dodatkom so súhlasom
obidvoch zmluvných strán.
Pokiaľ akákoľvek časť tejto zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju
platnosť, ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú' v platnosti.

5.

V Martine, dňa 03.11.2016
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AK Jl.Dr. Silvia Tatarková, s.r.o.
v zast. Jl.Dr. Silvia Tatarková
advokátka, konateľka

klient

