
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
V

sp. zn.: OcU-S-476/2018
č. záznmnu: 476/2018-001

Z áp is v sp is e
V súlade sust § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ z ve r ej n i 1 a dňa
21.12.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn" OcU-S-476/2018

uzatvorenú dňa 20.12.2018

úČinnú od:22.12.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., doc. JUDr. Jozef Sotoláŕ, PhD.

Južnátrieda 1,040 01 Košice

Predmet zmluvy:

ukoncenie právneho zastupovania vo veci Okresného súdu Košice I. sp. zn.
37Ca/l/2016.

VPoproči, dna21.12.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB

Zmluvné strany

Klient: ObecPOPROČ

a

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

sídlo: 040 01 Košice, Južná trieda č. 1

uzavreli zmluvu o právnych sluäbách na právne zastupovanie obce vo veci Okresného
súdu Košice I., sp. zn. 37Ca/l/2016.

I.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na ukončení právneho zastupovania vo veci
Okresného súdu Košice I., sp. zn. 37Ca/l/2016.

'".^^ve?"?m.!u^nfLstrany PrehlafuJUS že sú vysporiadané všetky vzájomné vzťahy
vyplývajúce z tejto zmluvy o právnych službách.

Klient osobne preberá zapožičané podklady obce Poproč v danej právnej veci od
advokáta.

V:feT.y>CL,dňa .'?LO;^:srJQ.t<? V Košiciach, dňa 17.12. 2018
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