
JUDr. CIMRÁK 
ad,okarska kancclúrid 

Štefánikova 7 
949 O l Nitra 

tel. l fax.: 037-65 23 781 
mobil: 0908- 767 802 

e-mail: cimrak.advokat@gmai l.com 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
uzavretá v zmysle zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov 

medzi účastníkmi: 

Klient: 

Advokát: 

Mesto Zlaté Moravce 
UL l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: OO 308 676 
zast. primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
(ďalej len "klient") 

a 

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 
so síd lom Štefánikova 7, 949 Ol Nitra 
IČO: 36 868 876 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl. č. 
27039/N 
zastúpená JUDr. Ing. Martinom Ci1mákom- advokátom, 
DIČ : 2023079520 
IČ DPH: SK 2023079520 
bankové spoj enie: VÚB, a.s., č. ú.: 2775224658/0200 
(ďalej len "advokát") 

I. 

Advokát bude klientovi poskytovať právne služby v zmysle zák. č. 586/2003 Z. z. 
o advokácii v znení neskorších predpisov vo veci podania trestného oznámenia ohľadom 
prenájmu tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce v roku 2008 na základe novo 
zistených skutočností. 

II. 

Zmluvné strany sa dohodli, že advokát nárok na odmenu 200,- Eur za každý úkon 
právnej služby v tejto veci. 

Klient do siedmich dní od podania trestného oznámenia podľa tejto zmluvy zaplatí na 
účet advokáta na základe vystavenej faktúry odmenu za dva úkony právnej služby (400,- Eur 
+ DPH) a to l . prevzatie a príprava, 2. vypracovanie trestného oznámenia. 

Advokát je platiteľom dane z pridanej hodnoty, odmena sa preto zvyšuje o daň 
z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povi1mý plat iť podľa osobitného predpisu. 

Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta 
alebo klienta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť má advokát nárok na náhradu za 

Advokátska kancelá ria JlJ Dr. CJMRÁK s.r.o. 
IČO: 36 868 876, IČ DPH: SK 2023079520 

zapísaná v OR OS Nitra v odd. Sro, vl. č. 27039/N 
bankové spojenie - VÚB, a. s., č. ú.: 2775224658/0200 



stratu času a cestovné vyčíslené v zmysle § 16 ods. 4 a §l 7 vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. 

III. 

Klient je povinný svojmu advokátovi: 
- poskytovať pravdivé a úplné informácie o skutkovom stave, 
- vydávať plnomocenstvo na zastupovanie v jednotlivých veciach, 
- zabezpečiť a odovzdať všetky príslušné podklady potrebné na splnenie účelu zmluvy 
- poskytovať úplnú súčinnosť v súlade s naplnenim účelu tejto zmluvy. 

Advokát sa zaväzuje : 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 
s poskytovaním právnych služieb, 
riadiť sa príkazmi klienta pri poskytovaní právnych služieb, nie však v prípade, keď ide 
o právne posúdenie veci, 
zhromažďovať a na požiadanie vydať klientovi všetky doklady a písomnosti, ktoré od 
neho obdržal. 

IV. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do to odovzdania vypracovaného trestného 
oznámenia klientovi. Zmluvný vzťah je možné predčasne ukončiť na základe písomnej 
výpovede, ktorej účinky nastanú dňom jej doručenia druhej strane alebo dohodou zmluvných 
strán. Advokát má nárok na odmenu za právne úkony vykonané ku dňu skončenia 

poskytovania právnych služieb. 
Po ukončení zmluvy je advokát povinný nasledujúcich 15 dní vykonať všetky 

neodkladné úkony v zmysle udelených plných mocí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

Zánikom tejto zmluvy zanikajú aj všetky plnomocenstvá, ktoré na jej základe advokát 
od klienta obdržal. 

v. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží 
každá zo zmluvných strán. 

Zmluva bola prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne 

účastníkmi zmluvy podpísaná. 
Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu a účinnosť až po jej zverejnení v zmysle 

platných právnych predpisov. 

V Zlatých Moravciach, 

klient advokát 

Advokátska kancelária J UDr. CIMRÁK s.r.o. 
I ČO: 36 868 876, IČ DPH: SK 2022020649 

zapísaná v OR OS Nitra v odd. Sro, vl. č. 27039/N 
bankové spojenie - VÚB, a.s., č. ú.: 2775224658/0200 


