ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Mgr. Radim Komka
advokát
so sídlom ul. Hlavná č. 27, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 413 438 59 DIČ: 104 402 8535, zapísaný v zozname advokátov SAK pod číslom 6121
e-mail: judrkomkar@gmail.com

ZMLUVA
o poskytnutí právnej pomoci
ktorú uzavreli:
Obec Jarovnice
Obecný úrad Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
Zast. starostom obce Floriánom Giňom
IČO: 00327 2012 DIČ: 2020711528
Bankové spojenie:Prímabanka Slovenska , č. ú.8818513001/5600
(ďalej iba klient)
a
JUDr. Mgr. Radim Komka , advokát, Advokátska kancelária, ul. Hlavná 27, 080 01 Prešov
IČO: 41 34 3859
DIČ: 104 402 8535
Bankové spojenie: UnicreditBank, Prešov, č. ú. 11 59 27 50 00/1111
(ďalej iba advokát)
I.
Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc počas pracovných
dní (ďalej len "dohodnutý rozsah práce") najmä tým, že mu bude poskytovať právne rady,
spracovávať právne rozbory, spisovať zmluvy a iné listiny, bude ho zastupovať v konaní pred
súdmi, notárskymi úradmi, orgánmi verejnej správy a inými právnymi subjektmi podľa
požiadaviek klienta vždy v rozsahu udelenej plnej moci na vybavenie konkrétnej veci. V
prípade, ak klient bude požadovať od advokáta poskytnutie právnej pomoci v právne
mimoriadne zložitej veci, prípadne pôjde o vec, ktorá si vyžiada zastupovanie klienta mimo
územia Slovenskej republiky, zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že táto právna pomoc bude
považovaná za prácu nad dohodnutý rozsah prác. O rozsahu práce nad dohodnutý rozsah je
advokát povinný klienta vopred informovať a práce vykoná len po jeho písomnom súhlase s
výnimkou vecí, ktoré neznesú odklad. Práce nad dohodnutý rozsah práce vrátane odmeny za
práce nad dohodnutý rozsah prác budú vyšpecifIkované v dodatku k tejto zmluve.
II.
Poskytovanie právnej pomoci a zastupovanie klienta bude advokát uskutočňovať v zmysle
zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení zmien a doplnkov. Pri zastupovaní sa advokát môže
nechať substituovať iným advokátom.
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III.
Klient v spojitosti s poskytovaním právnej pomoci poskytne advokátovi všetky potrebné
informácie, vydá mu v pôvodine, alebo v hodnovernom odpise listiny a oznámi mená a adresy
svojich pracovníkov, ktorí môžu vo veci svedčiť, alebo v jednotlivých kauzách vystupovať
ako informovaní zástupcovia.
IV.
Advokát bude právnu pomoc klientovi poskytovať na svojom pracovisku v priestoroch
sídla kancelárie v stanovenom pracovnom čase a v prípade potreby a po vzájomnej dohode aj
v priestoroch sídla klienta.
V.
Advokát poskytuje právnu pomoc za odmenu (§ 1), ktorú si medzi sebou zmluvné strany
dohodli mesačnou paušálnou sumou 1 400 Eur., slovom:tisícštyristo eur.
VI.
Finančnú paušálnu odmenu bude klient uhrádzať mesačne za ten-ktorý mesiac na základe
vystavenej faktúry advokátom, na bankový účet advokáta. Mesačná odmena je splatná vždy
k 15temu dňu toho ktorého mesiaca.
VII.
Okrem dohodnutej zmluvnej odmeny sa klient zaväzuje hradiť advokátovi aj prípadné
preukázané výdavky vzniknuté v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci mimo sídla
pracoviska advokáta (náhrada cestovného za použitie osobného motorového vozidla, telefónu
a faxu).
Účastníci zmluvy sa dohodli, že prisúdené trovy právneho zastúpenia v súdnych sporoch,
tzv. prísudok, prináležia advokátovi, pričom tým nie je dotknutá úhrada výšky dohodnutej
paušálnej odmeny podľa tejto zmluvy.
VIII.
Táto zmluva medzi účastníkmi sa uzatvára na dobu u r č i t ú, a to od 10.09.2014 do
31.12.2014
Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
IX.
Táto zmluva zaniká vzájomnou dohodou alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných
strán.
Výpovedná doba je šesť mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
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doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy zanikajú
klientove plnomocenstvá a príkazy.
X.
V prípade skončenia platnosti tejto zmluvy sa advokát zaväzuje naďalej vykonávať všetky
neodkladné úkony, aby klient v dôsledku zániku zastupovania neutrpel škodu na svojich
právach.
XI.
Advokát sa zaväzuje využívať všetky prostriedky na ochranu práv klienta a riadiť sa jeho
príkazmi v medziach zákona a etiky advokáta.
Advokát sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním právneho zastupovania a služieb pre
klienta.
Zmeny a dodatky k tejto zmluve, na ktorých sa zmluvné strany dohodli sa uzatvárajú
v písomnej forme.
Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach, kde každá zo zmluvných strán preberá po
jednom, v jazyku slovenskom a na znak súhlasu a prejavu slobodnej a vážnej vôle podpísaná.

V Prešove, dňa 10.9.2014

–––––––––––––––––––––––––
JUDr. Mgr. Radim K o m k a

V Jarovniciach

––––––––––––––––––––––––––––
Obec Jarovnice
Florián Giňa – starosta obce
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