Zmluva
o poskytovaní právnej pomoci advokátom

uzatvorenej medzi

I.
Zmluvnými stranami

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany
zast. starostom obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
IČO: 00 318 302
DIČ: 2021162737

a
JUDr. Ctibor Stacha, advokát
AK Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza
č. licencie 0091
IČO: 42 019 575, IČ DPH: SK 1030281274
IBAN: SK65 0200 0000 0013 7527 6956, SUBASKBX, vedený vo VÚB, a.s.
tel.: +421 911 553 587, +421 903 553 587, 046/5427358

za týchto zmluvných podmienok :

II.
Zmluvné strany uzatvárajú dňom 20.02.2020 zmluvu o poskytovaní právnej pomoci
advokátom, ktorú bude poskytovať Advokátska kancelária JUDr. Ctibor Stacha, so sídlom
Košovská cesta 1, Prievidza.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 28.02.2021, s tým, že vypovedať ju môže
ktorákoľvek zo zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvý
deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. K vypovedaniu tejto zmluvy jednou zo
zmluvných strán nie je potrebné v písomnom vyhotovení výpovede uvádzať dôvod tejto
výpovede. Túto zmluvu možno ukončiť tiež dohodou zmluvných strán.

III.
Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany, sa zaväzuje na základe
tejto zmluvy poukazovať na účet JUDr. Ctibor Stacha, advokát, so sídlom v Prievidzi,
Košovská cesta 1, vo VÚB a.s. Prievidza, na č. účtu IBAN: SK65 0200 0000 0013 7527 6956,
SUBASKBX, sumu 320 EUR + DPH mesačne, slovom tristodvadsať euro + DPH, najneskôr
do dátumu splatnosti vyznačeného na faktúre za daný mesiac.
Uvedená suma v sebe zahŕňa všetky režijné náklady, ktoré Advokátskej kancelárii pri plnení
podmienok tejto zmluvy mesačne vzniknú, ako napr. používanie vlastných osobných
automobilov, náklady na pohonné hmoty, mobilné telefóny, kancelárske potreby, PC a pod.

IV.
AK JUDr. Ctibor Stacha sa zaväzuje poskytovať klientovi – Obci Nedožery-Brezany - právnu
pomoc a poradenské služby vo všetkých právnych oblastiach, taktiež bude klienta zastupovať
v určených konaniach pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy a inými správnymi
orgánmi, pričom v prípade požiadania aj na rokovaniach súvisiacich s obchodnou činnosťou
a aktivitami obce.

V.
Právna pomoc a poradenská činnosť bude vykonávaná v sídle Advokátskej kancelárie
v Prievidzi, ako aj v sídle Obecného úradu Nedožery-Brezany, prípadne na požiadanie klienta
na inom mieste, kde to bude s ohľadom na konkrétnu vec potrebné. Okrem podpísaného
advokáta sa budú na poskytovaní právnych služieb a pomoci pre klienta podieľať všetci
pracovníci a zamestnanci AK, ktorí sa budú pri výkone tejto činnosti riadiť pokynmi advokáta
a v súlade s oprávnenými záujmami klienta.
Klient sa zaväzuje poskytnúť na výzvu advokátskej kancelárie (resp. konkrétneho advokáta
alebo zamestnanca kancelárie) k jej výkonu právnej pomoci potrebnú súčinnosť, ktorá bude
spočívať v poskytnutí potrebných informácií, podkladov a listín, ako aj kancelárskeho priestoru
v budove Obecného úradu.
Ak dôjde k zastupovaniu klienta v konaní pred súdom, prípadne pred iným orgánom, kde je
predmet sporu vyššej hodnoty, časovo náročnejší alebo vyžadujúci závažné právne rozbory
a náročné postupy, môžu sa zmluvné strany individuálne dohodnúť na inej forme finančnej
odmeny v súlade s Vyhláškou o odmenách advokátov za poskytovanie právnej pomoci.

VI.
Práva a povinnosti advokáta a advokátskej kancelárie vyplývajúce z poskytovania právnej
pomoci klientom sú určené zákonom o advokácii, vyhláškou o odmenách advokátov pri

poskytovaní právnej pomoci a všeobecnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na práva
advokáta pri zastupovaní klienta a poskytovaní právnej pomoci občanom a iným subjektom,
ako aj na jeho povinnosti.
Advokát je povinný riadiť sa zákonnou zásadou mlčanlivosti, to znamená zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach dotýkajúcich sa svojho klienta, o ktorých sa pri
poskytovaní právnej pomoci dozvedel. Táto povinnosť platí aj po skončení platnosti tejto
zmluvy a vzťahuje sa i na ostatných členov alebo zamestnancov AK.

VII.
Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnou formou, po vzájomnej dohode
zmluvných strán.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, pričom
prejav ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný, a keďže znenie tejto zmluvy je
v plnom súlade s prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu vlastnoručne a prostredníctvom
štatutárneho zástupcu podpísali. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 20.02.2020

.......................................................
Obec Nedožery - Brezany
zast. starostom
Ing. Jaroslavom Pekárom, PhD.

.........................................................
Advokátska kancelária
JUDr. Ctibor Stacha

