
JUDr. CIMRÁK 
'ld,okál ka kane"l"ria 

tefánikova 7 
94901 N itra 

tel. I fa x.: 037- 65 23 78 1 
mo bil : 0908·767802 

e-ma il : ei mrak.advokat@gmail.eom 

Zmluva o poskytova ní právnych služieb 
uzavretá v zmys le zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení nesko rších pred pisov 

medzi účastníkm i: 

Klient: Mesto Zlaté Moravce 
Ul. I mája 2, 953 O I Zlaté Moravce 
IČO: OO 30 8676 
zas!. primátorom Ing. Petrom Lednárom, CSc. 

(ďalej len .. klienr') 

a 

Advokát: Advokátska kancelária JUDr. ClMRÁK S. r.o. 
so sídlom Štefánikova 7, 949 O litra 
IČO : 36 868 876 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu N itra v odd. Sro. vl. č. 

27039/N 
zastúpená JUDr. Ing. Martinom Cimrákom- advokátom. 
DIČ: 2023079520 
I Č DPH : SK 2023079520 
bankové spojenie: VÚB. a.s., Č. ú.: 2775224658/0200 

(ďa lej len "advokát .. ) 

l. 
Pred met zmluvy 

Advokát bude klientovi poskytovať právne služby v zmysle zák. Č . 586/2003 Z. z. 
o advokácii v znení neskorších predpisov. Advokát bude na požiadanie klienta poskytovať 
ďalšie právne služby v oblasti pracovného. obchodného. občianskeho, trestného a správneho 
práva. 

Advokát bude klientovi poskytovaľ tieto právne služby: 
a) konzultácie (osobne, telefonicky) v trvaní 8 hodín týždenne, 
b) pod!'a dohody s klientom sp isovať návrhy a podania na súdy, príp. iné orgány 

a inštitúcie 
c) pod!'a dohody s klientom zastupovať klienta pred orgánmi uvedenými v písm. b) 
d) podl'a dohody s klientom zastupovať klienta v pracovnoprávnych. obchodných, 

prípad. iných rokovaniach. 

Advoká tska kancelária JUDr. CIMRÁK S.r.O. 
I ČO: 36868 876, IČ DPH: SK 2023079520 

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



II. 
Odmena a platobné podmienk')' 

Zmluvné strany sa dohodli, že advokát má nárok na mesačnú paušálnu odmenu, ktorá bola zmluvnými stranami dojednaná na sumu vo výške 500.- € bez DPI·l. 
Advokát je platiteľom d!Ule z pridanej hodnoty, odmena sa preto zvyšuje o daJi z prid!U1ej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu. 
Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sidi om advokáta alebo klienta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť má advokát nárok na náhradu za stratu času a cestovné vyčíslené v zmysle § 16 ods. 4 a § l 7 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR Č . 655/2004 Z. z. 
Advokát bude vystavovať faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom poskytoval právne služby, pričom klient sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu prevodným prikazom na vyššie uvedený účet v lehote 14 dní od doručenia faktúry. 
Učastníci zmluvy sa dohodli, že trovy právneho zastúpenia priznané klientovi v súdnom kon!U1í, exekučnom alebo obdobnom konaní patria advokátovi . 

ITL 

Klient je povinný svojmu advokátovi: 
- poskytovať pravdivé a úplné informácie o skutkovom stave, 
- vydávať plnomocenstvo na zastupov!Ulie v jednotli vých veciach, 
- zabezpečiť a odovzdať všetky príslušné podklady potrebné na splnenie účelu zmluvy 

poskytovať úplnú súčinnosť v sú lade s naplnením 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 požiad!U1ie vydať klientovi všetky doklady a písomnosti, ktoré od 
neho obdržal. 

IV. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013. Zm luvný vzťah je možné predčasne 
ukončiť na základe písonmej výpovede. ktorej účinky nastanú dňom jej doručenia druhej strane alebo dohodou zmluvných strán. 

Po ukončení zmluvy je advokát povinný nasledujúcich 15 dní vykonať všetky neodkladné úkony v zmysle udelených plných mocí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Ak nebude zmluva ukončená ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. má advokát nárok na odmenu za kalendárny mesiac. v ktorom bola zmluva ukončená, za jednotlivé právne 

úkony vo sume určenej podľa vyhlášky Č . 655/2004 Z. z. 

Advokátska kancelária JUDr. C IMRÁK 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 



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 ZIlak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne účastníkmi zmluvy podpísaná. 
Zmluva nadobudne účinnost" až po jej zverejnení v zmysle platných právnych predpisov. Odmena za mesiac január 2013 je dohodou strán stanovená paušálne na 600.- Eur vrátane DPH. 

V Zlatých Moravciach, dila 25. 1.20 13 

.... ~~~.~~. :~ ... ~ 
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klient advokát 

Advokátska kancelária JUDr. C IMRÁK S.r.O. 
I ČO: 36 868 876, IČ DPH : SK 2022020649 

zapísaná v OR OS Nitra v odd . Sro, vl. Č . 270391N 
bankové spojenie - VÚB, a.s. , Č. ú. : 2775224658/0200 


