
JUDr. CIMRÁK
advokátska kancelária

Štefánikova 7
949 O1 Nitra

tel. / fax.: 037- 6523 781
mobil: 0908 - 767 802

e-mail: cimrak.advokat@gmail.com

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

. medzi úcastníkmi:

Klient:

Advokát:

Mesto Zlaté Moravce

Ul. 1 mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
ICO: OO 30 86 76

zast. primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc.
bankové spojenie: VÚB: 33422162/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162

(dalej len "klient")

a

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.
so sídlom Štefánikova 7, 949 O 1 Nitra
ICO: 36 868 876

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro, vl. c.
27039/N

zastúpená JUDr. Ing. Martinom Cimrákom - advokátom,
DIC:2023079520
IC DPH: SK 2023079520

bankové spojenie: VÚB, a.s., C. ú.: 2775224658/0200

(dalej len "advokát")

l.
Predmet zmluvy

Advokát bude klientovi poskytovat právne služby v zmysle zák. c. 586/2003 Z. z.
o advokácii v znení neskorších predpisov. Advokát bude na požiadanie klienta poskytovat
dalšie právne služby v oblasti pracovného, obchodného, obcianskeho, trestného a správneho
práva.

Advokát bude klientovi poskytovat tieto právne služby:
a) konzultácie (osobne, telefonicky) v trvaní 6 hodín týždenne,
b) podla dohody s klientom spisovat návrhy a podania na súdy, príp. iné orgány

a inštitúcie

c) podla dohody s klientom zastupovat klienta pred orgánmi uvedenými v písm. b)
d) podla dohody s klientom zastupovat klienta v pracovnoprávnych, obchodných,

prípad. iných rokovaniach.

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.
ICO: 36 868 876, IC DPH: SK 2023079520

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



II.

Odmena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že advokát má nárok na mesacnú paušálnu odmenu, ktorá
bola zmluvnými stranami dojednaná na sumu vo výške 400,- € bez DPH.

Advokát je platitelom dane z pridanej hodnoty, odmena sa preto zvyšuje o dan
z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platit podla osobitného predpisu.

Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta
alebo klienta, za cas strávený cestou do tohto miesta a spät má advokát nárok na náhradu za
stratu casu a cestovné vycíslené v zmysle §16 ods. 4 a §17 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR c. 655/2004 Z. z.

Advokát bude vystavovat faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
v ktorom poskytoval právne služby, pricom klient sa zaväzuje zaplatit dohodnutú odmenu
prevodným príkazom na vyššie uvedený úcet v lehote 14 dní od dorucenia faktúry.

Úcastníci zmluvy sa dohodli, že trovy právneho zastúpenia priznané klientovi
v súdnom konaní, exekucnom alebo obdobnom konaní patria advokátovi.

III.

Klient je povinný svojmu advokátovi:
- poskytovat pravdivé a úplné informácie o skutkovom stave,
- vydávat plnomocenstvo na zastupovanie v jednotlivých veciach,
- zabezpecit a odovzdat všetky príslušné podklady potrebné na splnenie úcelu zmluvy
- poskytovat úplnú súcinnost v súlade s naplnením úcelu tejto zmluvy.

Advokát sa zaväzuje:
zachovávat mlcanlivost o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s poskytovaním právnych služieb,
riadit sa príkazmi klienta pri poskytovaní právnych služieb, nie však v prípade, ked ide
o právne posúdenie veci,
zhromaždovat a na požiadanie vydat klientovi všetky doklady a písomnosti, ktoré od
neho obdržal.

IV.

Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú do 31.12.2014. Zmluvný vztah je možné predcasne
ukoncit na základe písomnej výpovede, ktorej úcinky nastanú dnom j ej dorucenia druhej
strane alebo dohodou zmluvných strán.

Po ukoncení zmluvy je advokát povinný nasledujúcich 15 dní vykonat všetky
neodkladné úkony v zmysle udelených plných mod, pokial sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

Ak nebude zmluva ukoncená ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca, má advokát
nárok na odmenu za kalendárny mesiac, v ktorom bola zmluva ukoncená, za jednotlivé právne
úkony vo sume urcenej podla vyhlášky c. 655/2004 Z. z.

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.
ICO: 36 868 876, IC DPH: SK 2022020649

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



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

v.

Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží klient
a jedno vyhotovenie advokát.

Zmluva bola precítaná, schválená a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnorucne
úcastníkmi zmluvy podpísaná.

Zmluva nadobudne úcinnost 01.04.2014 za podmienky jej zverejnenia v zmysle
platných právnych predpisov.

V Zlatých Moravciach, dna .~f..q.?.: ..~.(í.

.......~~~ .
klient

Mesto Zlaté Moravce
advokát

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.
ICO: 36 868 876, IC DPH: SK 2022020649

zapísaná v OR OS Nitra v odd. Sro, vl. c. 27039/N
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