
Klient: 

Advokát: 

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

medzi účastníkmi: 

Mesto Zlaté Moravce 
zast. primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
Ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
IČO: OO 308 676 
DIČ:2021058787 

a 

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 
so sídlom 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 Cimrákom- advokátom, 
bankové spojenie: VÚB, a. s., č. ú. 2775224658/0200 

I. 
Predmet zmluvy 

Advokát bude klientovi poskytovať právne služby v zmysle zák. č. 586/2003 Z. z. 
o advokácii vo veci určenia vlastníctva k nehnuteľnosti zapísanej na L V č. 7246 v kat. úz. 
Zlaté Moravce ako parcela č. 145/1 zastavané plochy o výmere 3076 m2 spolu so stavbou so 
súp. č. 2042 a to až do právoplatného skončenia veci . 

n. 
Odmena a hotové výdavky advokáta za úkony právnej služby 

Advokát bude klientovi poskytovať právne služby za tarifnú odmenu v zmysle 
§ 9 a nasl. vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. 

Tarifná odmena predstavuje sumu 400 EUR za každý úkon právnej služby, vykonaný 
advokátom v predmetnej veci. 

Advokát a klient sa dohodli, že pri podpise tejto zmluvy uhradí klient sumu 800 EUR, 
ktorá predstavuje odmenu za úkony právnej služby, a to za prevzatie a prípravu zastúpenia 
a podanie žaloby na príslušný súd. 

O každom ďalšom úkone bude klient vopred informovaný, pričom tarifnú odmenu sa 
každý ďalší úkon sa zaväzuje uhradiť advokátovi do 5 dní od jeho vykonania. 

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

Zmluvné strany sa dohodli, že trovy právneho zastúpenia, ktoré budú klientovi 
v konaní priznané, patria advokátovi . 

III. 
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 

l. Klientje povinný svojmu advokátovi: 
- poskytovať pravdivé a úplné informácie o skutkovom stave, 



- zabezpečiť a odovzdať všetky príslušné podklady potrebné na splnenie účelu 
zmluvy. 

2. 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. 
T rvanie a ukončenie zmluvného vzťahu 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
Zmluvný vzťah je možné predčasne ukončiť na základe písomnej výpovede, ktorej 

účinky nastanú dňom jej doručenia druhej strane alebo dohodou zmluvných strán. 

v. 
Záverečné u tanovcnia 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží klient 
a jedno vyhotovenie obdrží advokát. 

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

účastníkmi zmluvy podpísaná. 

V Nitre, dňa 28.11.20 l l 

t :elárta JUDr. OMRAI< s.r.o. 
~9 01 Nitra 

/Yéc~.,:~~ ....... ~: ..................... ................ . . 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

}3 876 

................ . .. . . .................................... . 
Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 

JUDr. Ing. Martin Cirnrák, advokát 
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