
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-175/2018
č.záznamu: 175/2018-003

Z áp is v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako povercný zamesttianec obce Poproč zverej nila dňa
6.6.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: OcU-Š-175/2018, č. záznamu: 175/2018-002

uzatvorenú dňa 4.6.2018

úČinnúod: 7.6.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., doc. JUDr. Jozef Sotoláŕ, PhD., advokát

Južnátrieda 1,040 01 Košice

Predmet zmluvy:

- právne zastupovanie klienta vo veci majetko-právneho vysporiadania komunikácie a
uplatnenia si nároku Ing. Alexandra Benka na základe žiadosti 20 dňa 15.5.2018.

VPoproČi, dňa 6.6.2018

EvaBátova
/

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
Sp.zn.: ...... ,2018 Sr

I.

Znduvné sírany

Klient: ObecPOPROČ
v

štatutámy zástupca: Ing. Štefan Jaklovský - starosta obce
DlČ/lČpreDPH:
IČO:
bankové spojenie:

a

Advokát: doc. JUDr. JozefSotolár, PhD.
zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 0183

sídlo: 040 01 Košice, Južná trieda č. 1
DIČ/IČ pre DPH: 1022746989 / 'SK1022746989

Jf

bankové spojenie: VÚB Košice - mesto, c. ú. 839145-512/0200
e-mail: jozef.sotolar@sotolar.sk

sotolar@sotolar.sk

n.
Predmet zm/uvy

1 ^^?^ ^í^^^^f^^^Í^^^I^b,.l!Hen^vLZ?/^anľ.a<?vo?átev.zmys1^
^?^Í^á^^^^yI^^S^ ^' '^^^^v^ltui^ltl^o^i^'^Í'l^iťaJÍ^to^^mCTu
dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy.

2. Predmetom zmluvyje poskytovcmie právnych sžužieb aefvokáíom vo vecíach:
právne konzultáde a poradenstvo k ved
osobné a telefonické konzultáde
štúdium podkladov a Ustín vrátane spisových materiálov
štúdium judikatúry a odbornej literatéry
právne zastunovanie kliepta vo ycci žiadosti z 15. 05. 2018 o maietkovo-Drávne
^ís'T2)ftl-ad^I"^^?aIni^S^vo^^Té)bi^te^m^ ^S^^e 2^Í^>a^ia>^^iľtrammvrátane rokovaní s Drotístrapou
aDnDadDého sédneho sooru ato aí do Drávoplatného skoníenia vecí pred prísluSnymi
oreánmi.

m.

Práva a povinnosti unluvnych strán
L ^y,^áti2 f?ľuieL? f^^ii^ta,.^d!.p.osl?tovať pravne sluzby na maximalnej profesionálnej

n^Ímrv ^tZ^^^\^lS^!tLkS^<b^fL??^f^lť"!>^^^l!.s?ľ?l!v ^0"'. ?nč<^ J
^a^^i^^^Í^f^?t^d?^^^é^^^^^?l^^v^e^o^I1^^^^"^.^l?
.p.1.^b.aTie,-^ciJto,vsúlade V SPOZnatkaml Právnej vedy. Advokát sa bude riadif pn
^b&vo^m^lGKt^sti^o^m{a^ríka^tk}iw^(a^o^tmeJev^^ýpríkazmíklienta,^^^
ide o obsáh právneho názoru).

2. Klient je povinný poskytovať advokátovi úplné a pravdivé informácie oskutkovom a právnom
is!^S ľTCLÍL??(^zdať^ľltv?etky mformácie a doklady> najmä kópie zmlúv a iných dokumentov,
!^^^ii?i^^^^T^t^;sď^!líľ^^.^^i,?ŕ"Äe^v^ľ_i^bf?^
^I^^ti^f^^^n^^^ti^^<!L^lSíc^o^?^..ía-"_?^Jb^óSÍP^
^&^ni^aS^b^r^nm^isilrf^"ns^o^^^d^ai^s^aprt]^es^iäy^adr^beazp^



l_,

z?)t-latiLdo!lod?ly1?í.odm??u' Klient berie na vedomie, že zodpovednosť za neúplné, nepravdivé
alebo skreslené údaje znáša sám.

3. KIient sa zaväzuje vystaviť advokátovi pisomnú phiú moc podľa potreby a v súlade s
?^!^?^"^Sj?l,lľ,^-.!T.^???^tž!^bu?e s advokátom spolupracovať a poslQÍtae mu
potrebnú súčinnosť pri vybavovaníjeho záleíitostí.

41 ^l!e.?.I?á_PI?v?'aby b01 adv0^ m informovan^ ° priebehu vybavovania veci a poskytovania
Ä :SÄ^íÄŕJS^sťŕď
vedomie, & mu budú _zasielané vrovnopise vSedcy listiny apodklady zo sud^ suvisiace
^^^Ä^"/K^-eCT-Dé>áMa?.s^.^
"väzuje uhradi^KlieDt vyhlasuje, že žiada, aby advokát podával opravné prostíedky len najeho
výslovný písomný pokyn.

51 ^ľÍ^ ?^L(Í???ľ ^x??ľ^ ?-p.<ľisk^ovMl.í,prá^y?h, sluaeb> ak klient "ebude poskytovať
5u1ä^>IÍ ^^^^&^l^^tíJ^l^v"^^^kl^^^o^ ^^^^^meamámJ!
u"otoupCTle.o<'2m^urobiťwet^;neodk'adDé^ - "P- v^ne-veci:
Ä^Ä.S.iSS-S Ä3 -..mSj 
v súlade so skartacným poriadkom.

?l!lTLSa-yfr?SSe ivPyípaäf: ze klient odvolá plnomocenstvo advokátovi na jeho

^^^^lsI^3^Zli'S^^t<^,^É?^^te^^iI?.t^^_l^ró^1ľl^^;i^s^oi?
získanymi aďalej p.dkladanymi advokátovi zo stnmy kliente azdrfna odportóania-ďaäieho
^s?pu-vo^ec!'_?lS/?lflS I^zboru a vyhotovovaní konceptoy podaní pre klienta najeho žiadosť,
ktore> však predldadaju lenjemu Próyo advokáta na odmenu, náhradu hotových'vydavkOT
a ostatné ujednänia zmluvy ostávajú nedotknuté.

6" !c?Í??.boLpouče?ly ? tom,a berie *!a vedomie' že súčasťou právnej služby nie je urýchľovanie
postupu súdov a inych organov vjeho veci zo strany advokáta, a tento nem-ôíe ^hlosť a kvalitu
S^^S^-S^ -'-'ovp^KUe. ^e-n;
^dom;e:feve^uzvštáďuodTOlacieho.ko>ani^íosťažuJem°^°brany.

7. Klient berie na vedomie zložitosť a komplikovanosť prävneho posúdenia.

IV.

časptnema

1. Zmhmréstrany dqjednávajú poskytovanie právnych služieb podľa tejto zmluvy na obdobie:
?^^?v^^t^n^o^^L^\í?^ad^-^k^^iaJ?-^?Jh^J_ľ^2. ^^Jiii^^lLdI2^?^JS^.T!!!'^l,^"L^t^^m^_pl3Tlúť prvy mesiacanasledujúceho po písomnom oznámení výpovede, bez uvedenia dôvodu.

V.

Odmena a n&hraáy z.a poskytovanie právnych sluííeb
1 ^^^^š^^^^yK^^^^IO^^^^O^^^^^WJÍ^^^L^^^ahvise

platná pravnaupmva; V _case uzav^ia tejto zmluvyje to vyhláŠka MS SR í. 655/2004 Z: .'o
^^^JU^a^^os^^hs'uaebvzneDín"p^-

2. Zmluvné strany dohodli odmeňovanie za poskytovMiie právnej pomoci takto:
^^^^^n^1^a(^t^^GJ^^P^^J^^^^^^PS^^^^SG.n[^GCiL?ľe?é.älve!Lie.ľ?ci.^p.revzatie v?ci aPráYne zastupovaniepredsúdmi - zohľadňujúcrozsah
štúdia a náročnosť súdneho konania, ako aj hodnotu vecÍ - 30.420,- )

jeden úkon právnej pomoci = 469,74   bez DPH, DPH vo výškc 20 % - 93,95  
spolu za ieden úkon právnei nomoci = 563.69   s DPH

!rtorajl SĽ a.tn.í-taklze do 15 dní bude uhradená odmena za 3 úkony pravnej pomod
(pr^^konzultac.e, n.kovanie s pn^st^ou), zost^ok, v^y po vykonaniukonu^ío
na základe faktúry advokáta.



<
1

Odmenu za poskytovanie právnej pomoci klient uhradí na účet vo VÚB. pobočka Košice -
mesto, č. ú.: BAN: SK42 0200 0000 0008 3914 5512 (839 145-512/0200). Kzhora uvedeným
sumám sa pripočítava aktuálne DPH podľa plataej právnej úpravy.

^^T^T^^^C^^S^.Ä^^. ľSŕín^^-!!-LS-l?.?i -! p^!l???ľľlíln.l?^vnej
pomoci (s yynimkou cestovnych nákladov anáhnriy za stratu casu) sa-stanovuje Dauäilnou
sumou 786.-   bcz DPH a ie splatná spolu s prvvm vvúčtovanun.

3. Na výšku náhrady cestovnychyydavkov sa vrfahujú právne predpisy o náhradách cestovných
výdavkov (zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn'enf neskorších predpisov), priéom
náhrada sa urôuje na 0,40   /1 km. cesty. K tomu sa pripočítava náhrada za stratií času v súlade
so zhora uvedenou citovanou vyhláškou.

4. Náhrada hotoyých výdavkov účelne vynaloíených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb,
!1ĽSľ.a_ÍeJK>?!T1??'.cestcn?le a te^e^omunl^a^ne výdayky, yydavky za znalecké posudky a
adpisy, zabezpečí klient na pokyn advokáta a po preukázaní opodstatnenosti.

5. Advokát si vyhradzuje právo začať prävae zastupovanie klienta ako aj konanie v mene klienta až
popr^saníAorauvedenejdohodDutejzáIohynaodmenunaáčet advokáta. Takéto konanie nieje
porušením poyinností advokáta vyplývajúcich mu ztejto zmluvy. Nezaplatenie zálohy, resp.
f^^^J^^^^^^^^O^^^SS^J^^^^^^Š^^Je3^^l^vy^<e^ d.
^^^^^^^Í^Re^á^^^^^JS^^^l^^^^t^^.^.^ ^0 s^p Íe^
učinne dňom doruÔenia takéhoto oznámenia klientovi. Klient berie na vedomie, že znáša všetky
dôsledky spojené s takýmto postupom.

6. Klient sa zaväzuje, že ak včas avdohodnutej výške nezaplať advokátovi dohodnutú odmenu,
zaplatí advokátovi úrok zomeškania vo výške 0.03 % zdlžnej sumy za každý deň omeškania
v prípade ak ho na to advokát písomne vyzve.

7. Vprípade predfiasného ukončenia zmluvy oposkytovaní právnych služieb (odstúpením,
vypoveďou, smrťou ...) pataia advokátovi: náklady vynaložené v súlade so zmluvou a zákonom,
náhrada za premeškaný čas a primeraná časť odmeny, ktoräje:

- pri ukonéenf zmluvy pred prvým pojednávaním vo veci resp. pred mimosúdnym urovnaním
veci - polovica dojednanej odmeny, ktorá zahŕňa prevzatie aprípravu veci apísomný právny
rozbor veci (vrátane pripadnej žaloby alebo vyjadrenia k žalobe resp. ich konceptu),

- pri ukončení zmluvy po prvom pojednávaní - tri štvrtiny dojednanej odníeny.
Predíasnym ukon&nim tejto zmluvy sa rozumie ukon&nie zmluvy pred mimosúdnym urovnaním
^SiLJi^ľa 1 ?ľ<!^^rS^L,!?on^ * Í'.^Í^?^ ^"i,1k ^:"-I.I??aí-?l.!?? -fľd iľ?dl?ní?1
ro^o^utiaozastaveni'koDaniaalebomentómehoroáiodnutiaprvostu^ového súdu. V prípade
^^^l^^L!0^ ^?^!  ^^^,^é?^JľÍ?^?^-^ ijeh?"^VOFÍaSK??ou', J...°
^^^lt^^^nl^^^^^^^l^^^°^^víy^^ .^^Gn^^^&y? ot ^w
cinnosť advokáta avprípade požiadavky klienta - ak bol tento vkonaní neúspešný - irozbor
doterajšieho stavu veci a návrh ďalšieho postupu vo veci.

VI.

Miesto a spôsob poskytovania právnych sluzieb
1. Miestom poskytovania právnych služieb na základetejto zmluvy je: Košice, po dohode aj iné

miesto.

vn.

 now-how advokáta, mlSanlivosť a ochrana osobnych údajov
1. Advokátovi zostáyajú zachované všetky autorské práva a präva duševného vlastníctva k výsledkom

jehoéinnostia k dokumentom, ktoré boli vytvorené v rámci tejto zmluvy.
2 ^ÍÍ^^i, Íf^ÍÍ^ ,?0^5ľ,,^?vo^^i.k^ŕ?n^h_-nle?_d ; PríPadoch a prístupoch

smerujúcich k úspešnosti v piávnych veciach klienta sú považované za know-how'advokáta,
pricom budú zachované vtajnosti. Klient sa zaväzuje. že o postupoch, o ktorých bude v priebehu
poskytovania právnych služieb informovaný, bude zachovávať mlČanlivosť a informácie bude
uchovávať v tajnosti, v opačnom prípade zodpovedá advokátovi za pnpadnú škodu.

3. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti
svykonomadvokacievsúlade s]PráwymI PredPlsml UPravuJucimlvýkon advokácie a o všetkých
veciach, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní právnych služieb klientovi. Povinnosť mlčanlivosti
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