ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI
uzavretá podľa ust. § 566 ods. I a násl. Obch. zákonníka
a podľa Zák. č. 586/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
medzi:

Článok I

Zmluvné strany
Mandatár - advokát:

JUDr. Jana Bajužíková, advokátka
so sídlom:
IČO:
DIČ:

Štefánikova 8, P. O. Box 58, 071 01 Michalovce
35540150
1044441915

bank. spoj.:

Tatra banka a. S., pobočka Michalovce
č. Ú. 2624746416/1100

registrácia:

v Registri Slovenskej advokátskej komory v Bratislave, reg.

tel. spoj. :

0904 - 55 44 67, 0915 - 935666

e-mail:

ak.bajuzikova@gmail.com

č.

1436

Mandát - klient:

BodvaTel s.r.o.
so sídlom:

Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

zastúpený:

Valéria Vincová,

IČO:

36210269

DIČ:

2021601670

bank.spoj. :

VÚB a.s., pob. Moldava nad Bodvou, č. ú. 1571583654/0200

registrácia:

register OS Košice I., odd, Sro, vl.

tel. spoj. :

0554898921

e-mail:

info@penzionbodva.sk

konateľka

č.

12853N

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1

2.2

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb advokátom klientovi ajeho zastupo vanie. "Právne služby" znamená poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych
úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klienta a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci v bežných veciach.
Advokát bude klienta zastupovať aj v iných veciach - zastupovanie v konaní pred súdmi, orgán mi verejnej moci a inými právnymi subjektami, pokia!' klient o to požiada, pričom podmienky
zastupovania sa dohodnú osobitne.
Článok 3
Odmena a platobné podmienky

3.1

Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene
vo výške 150,- € mesačne
slovom : stopäťdesiat euro.

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

Odmena za poskytnutie právnej pomoci podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy sa dohodne osobitne, v sú lade s Vyhl. č.655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov I v znení nesk. predpisov. I
Advokát má ďalej nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, vzniknutých v súvislosti so
zabezpečenim právnej pomoci I hotové výdavky I na základe predloženého zoznamu - uplatne ného nároku s následným vyúčtovaním.
Odmena je splatná mesačne pozadu na základe faktúry vystavenej advokátom s lehotou splatnosti v nej uvedenou, prevodom na účet alebo v hotovosti na základe daňového dokladu.
Zmluvné strany sa dohodli, že výška odmeny je dohodnutá predbežne uvedenou sumou a v pri pade, že v priebehu trvania zmluvného vzťahu bude rozsah prác širši ako sa predpokladalo,
zmluvná odmena sa na základe návrhu advokáta sa môže zvýšiť.
Klient súhlasí, aby advokát na pracovné cesty mimo sídla kancelárie súvisiace so záležitosťami
v zmysle tejto zmluvy používal cestné motorové vozidlo, čo bude osobitne doúčlované na faktú re, pokial' nebude cesta realizovaná priamo s klientom.
Pri určení nákladov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej či právnickej osobe
sa výška odmeny advokáta obvykle určí pod!'a ustanovení príslušného právneho predpisu.
Táto čiastka v celom rozsahu prináleží advokátovi. V prípade, že je príslušná čiastka trov kona nia nebude uhradená protistranou ani do ukončenia doby platnosti tejto zmluvy, bude vyúčtova ná klientovi, ktorý sa ju zaväzuje uhradiť s tým, že následne právo na túto pohľadávku a s tým
súvisiace nároky prechádzajú na klienta.

Článok 4
Práva a povinnosti mandatára - advokáta

Advokát sa zaväzuje konať v súlade so zákonom č.513/1991 Zb. v znení nesk. zmien a doplnkov
( Obchodný zákonník) a ostatnými ust. Zákona o advokácií.
4.2 Povinnosti a práva advokáta sú upravené zákonnými normami uvedenými v článku 4.1 s tým, že
zmluvné strany kladú osobitný dôraz na tieto povinnosti a práva:
4.2.1 pri poskytovaní právnej pomoci povinný zachovávať - Ústavu, zákony, ako aj ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy SR a v ich medziach sa riadiť príkazmi klienta,
4.2.2 advokát je povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy svojho klienta, konať pri tom
čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko,
čo podl'a svojho presvedčenia pokladá za prospešné,
4.2.3 advokát nie je viazaný príkazmi klienta, ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi; o tom klienta vhodným spôsobom poučí,

4.1

spolupráca s nimi môže viesť k dosialmutiu zámerov klienta. V prípade, že klient výslovne pi somne požiada advokáta o riešenie záležitosti s osobami, na ktoré sa nevzťahuje zákonná povinnosť zachovávaťmlčanlivosť, u ktorých má pochybnosti o tom či mlčanlivosť budú zacho vávať alebo má pochybnosti, či spolupráca s nimi môže viesť k dosialmutiu zámerov klienta, je
klient aj v tomto prípade oprávnený to odmietnuť a ak tak neučini, klient mu písomne potvrdí
osoby, s ktorými má spolupracovať pri riešení jeho záležítosti.

Článok 7
Ochrana záujmov, informovanie verejností
a povinnosť mlčanlivosti

7.1

7.2

7.3

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o ustanoveniach tejto zmluvy, ibaže je to
nevyhnutné na splnenie povinností zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Klient svojím podpisom čestne prehlasuje, že všetky ním uvádzané údaje sú pravdivé a prejavuje súhlas s tým, že tieto údaje, aj osobné, poskytnuté právnej kancelárii advokáta môžu byť použité v súlade s požiadavkami zákona č. 42812002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade so
zásadami a ciel'mi právnej kancelárie advokáta. Tento súhlas je platný až do jeho písomného
odvolania klientom.
Advokát sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s výkonom advokácie. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba klient a po smrti
či zániku klienta íbajeho právny nástupca písomným vyhlásením. Advokát je povinný zachochovávať mlčanlivosť aj v pripade, ak ho klient alebo všetci jeho právní nástupcovia pozbavia
tejto povinností, ak usúdi, že pozbaveníe povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech
klienta.
Článok 8
Čas a miesto plnenia

8.1

Advokát bude klientovi poskytovať právne služby prevažne v sídle advokátskej kancelárie, osobne alebo prostredníctvom advokátskeho koncipienta.
Článok 9
Doba platnosti zmluvy

9.1
9.2
9.3
9.4

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s účinuosťou od 01.01.2012.
Vypovedanie alebo odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje všeobecnými ust. Obch. zákonníka
a súvisiacich predpisov, pokial' táto zmluva neupravuje inak.
Zánikom platnosti tejto zmluvy, jej odstúpením alebo jej vypovedaním nezanikajú práva na us pokojenie pohl'adávok, ktoré vznikli podl'a tejto zmluvy.
Zánik zmluvy je možný aj dohodou zmluvných strán

Článok IO
Záverečné

ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami.
10.2 Všetky ostatné otázky touto zmluvou neupravené sa riadía ustanoveniami Obch.zák, Občian
ského zákonníka, Zákona o advokácií a iných súvisiacích predpísov.
10.3 Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach z ktOlých každá zmluvná strana obdrží po jed nom vyhotovení.

10.4 Zmluvné strany s\ zmluvu
pisujú

prečítali

jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu ju pod-
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