
JUDr. CIMRÁK 
i..t d \ o k ti t " k a b. a n ľ ~ 1 <\ r i a 

Štefánikova 7 
949 01 Nitra 

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

e-mail: cimrak.advokat@gmail.com 

Zmluva o poskytovani právnych služieb 
uzavretá v zmysle zák. l. 586/1003 z. z. a o miene a doplneni zákona~. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (l:ivnostemký zákon) v znení neskoňícb predpoov 
medzi úlastníkmi: 

Klient: 

Advokát: 

Mestská nemocnica prof MUDr. Rudolfa Korca. DrSc„ Zlaté Moravce 
Bernolákova 4, 953 O 1 Zlaté Moravce 
IČO: '17336015 , 
zast '-1!'.íJr.„.!~~:.!!.'t..~n~„„~!'"'~!i.--Cri - f'(1'"1~R-é1JÝ µ11 "b~;..;;-17 

a 

Advokatska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 
so sídlom v Nitre. Štefánikova č. 7, 949 Ot Nit~ 
IČO : 36 868 876 
IČ DPH: SK 2023079520 
z.apísaná v OR OS Nitra v odd. Sro, vl. č . 27039/N 
zast. JUDr. Milošom Cimrákom 
bankové spojenie - VÚB, a.s„ č. ú.: 2775224658/0200 

1. 

Predmet zmluvy 

Advokát bude klientovi poskytovať právne služby v zmysle zák. č. 586/2003 Z. z. o 

advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

II. 

Odmena a hotové výdavky advokáta za úkony právnej služby 

Advokát bude klientovi poskytovať právne služby za odmenu v zmysle ustanovení 

Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách 

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení (ďalej len 

„Vyhlaška č. 655/2004 Z. z."). 

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej odmene z.a z.astupovanie vo ved podľa článku 

L v zmysle§~ písm. al vyhlášky č. 6,S/2004 Z. z. v sume 19.990,- Eur bez DPH. 

Advokátska kancelária JUDr. CIM.RÁK s.r.o. 
JČO: 36 868 8761 IC DPH: SK 2023079520 

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



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 odmena je bude vyplatená v l 2tich rovnomerných 

splátkach vo výške 1.665,83 Eur bez DPH. Príslušná časť odmeny je splatná vždy ku koncu 

kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom účinnosti tejto zmluvy a končiac augustom 2014. 

Zmluvné strany sa ďalej výslQvne dohodli. te dojednaná imluvn~ Q~mena nezahŕňa 
náhradu hotových výdavkov účelne a preukáz.ateľne vynaložených v súvislosti 

s poskytovaním právnych služieb. Súčasťou odmeny podľa predchádzajúcej vety nie je 

cestovné vynaložené na cestu mimo mestá Zlaté Moravce a Nitra, náklady na prípadné 

dokazovanie (znalecké posudky, preklady a pod.) a súdne poplatky. 

Zmluvné stnmy sa ďalej dohodli, že v prípade zastupovania klienta v súdnych 

konaniach budú trovy konania príjmom klienta, okrem účelne vynaložených nákladov, 

:;;údnych JX>platkQv a pauWorj náhrady hot<>vých vý(f~vkov . 

OJ. 

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 

1. Klient je 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, 

- riadif sa príkazmi kJienta pri poskytovaní právnych služieb, nie však v prípade, 

keď ide o právne posúdenie veci, zhromažd'ovať a na požiadanie vydať klientovi 

všetky doklady a písomnosti, ktoré od neho obdržal. 

v. 
Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 12 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia 

jej účinnosti . 

Advokátska kanc~l.6ria JUDr. CJMRÁK s.r.o. 
H~O: 36 868 876, lČ DPH: SK 2023079520 

~P~$'-~á v OR OS Ni1rt v odd. Sro, v!. ~- i10391N 
bankové spojenie- VÚB, a.s„ č. ú.: 277522465810200 



v. 
Závereloé ustanovenia 

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

a jedno vyhotovenie obdrží advokát. 

Zmluvné strany vyhlasujú, i.e na tomto úkone sa dohodli dobrovoľne a bez nátlaku, 

prej :;lv ~Gb. v<H~ j~ sloQc><;iraý a v~ny a ~neni~ miluvy je s nín:t. v úp!nQITI $úlade. Účastntci 

zmluvy zároveň prehJasujú, že ich zmJuvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je 

urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany vyhlasuj ú.. že podmienky tejto zmluvy boli 

individuálne dojednané, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

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

účastníkmi zmluvy podpísaná. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom 
. . . . 
JeJ zvereJ nerua. 

V Zlatých Moravciach, dňa ..... ?.':(: ... ~: ............ .. 20 14 

Advokát:l 
· · ·•··•••• • ••· • ••• • .. „„.„ •.•• • . . „ • • „ • •• „ •• • „ . „„ ••.• 

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. 

JUDr. Miloš Cim.rák, advokát 

Klient: 
fvtt::.it~h:." 1 i~H\(J( íll:.tii 

MUDr ~udolla KO<l:C&. ClrS~ . 
.:~ :. ~ ?.:a!•' t..toravr..e 

Mestská nemocnica prof MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce 

Advokátska .kancelária JUDr. (:"IM.RÁK s.r.o. 
IČO: 36 868 876, IČ DPH: SK 2023079520 

~..lll>~~ná v QR OS Nim~ v odd. Sro. vl. ~, i 1Q3WN 
bankové spojenie - VÚB, a.s., č. ú.: 2775224658/0200 


