
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé

sp. zn.: OcU-I-33/2019
Č.záznamu: 33/2019-001

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o sloboáiom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestaanec obce Poproč zverejnila dňa
17.1.2019 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvusp.zn.: OcU-Š-33/2019

uzatvorenú dňa 10.1.2019

účinnúod: 17.1.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
y

Skolská 2, 044 24 Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starosťkou obce

a

2., doc. JUDr. Jozef Sotoláŕ, PhD.

Južnátrieda 1,040 01 Košice

Predmet zmluvy:

- ukončenie právneho zastupovania vo veci majetkoprávneho vysporiadama
komunikácie - vec Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.: 15 Up/853/2018.

VPoproči, dňa 16.1.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



DODATOKč. 1
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB

Obecný úrad PoproČ
Zmluvné strany Dátum:

^. f ZP^v

K ent: Obec POPROČ Čísío záznamu. cowo-r:^/^
a PrÍIohy: ^ ^w>í^ /^l/^w^<
Advokát: doc. JUDr. Jozef Sotolá?, PhD. /

zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 0183
sídlo: 040 01 Košice, Južná trieda c. 1

uzavreli zmluvu oprávnych službách na právne zastupovanie obcc vo veci
majetkoprávneho vysporiadania komunikácie - vec Okresného súdu Banská Bystrica,
sp. zn. 15 Up/853/2018.

L

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na ukončení právneho zastupovania
vpredmetnejveci.

H.

Záverecné ustanovenia
1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa riadne oboznámili a na znak

súhlasu^ju vlastnoručne podpísali. Zároveň vyhlasujú, že ju nepodpísalÍ v tiesni za inak
"evyhodných po?mienok- Rovnako tak vyhlasu.)u' ^podm,enkyte)t?"zmluv?, sú,imfías?? a
^O^Ít.el^éltieÍO^?avä??ú.do,brovoľneplniť- T?° zmluvasa"môže meniť a dopfeať len
so súhlasom oboch zmluvných strán a to písomnou formou a vo forme riadne očísÍovaných
písomných dodaťkov.

2. Osoby podpisujúce túto zmluvu prehlasujú asvojimi podpismi na nej potvrdzujé, že sú
oprávnene konať apodpisovať vmene zmluvných strán, inak zodpovedájú za škodu tým
spôsobenú.

3. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov. Advokát berie
na vedomie povmnosť klienta zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z
tejto zmluvya svojim podpisom dáva suhlas na zverejnenietejto zmluvy.

4' právDe-yzťahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa spravujó ustanoveniami zákona 6.
586/2003 Z. z. o advokácii v mení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 2áväznými
právnymipredpismi.

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pricom kazdá zmluvná strana dostane jeden
exemplár.

V Košiciach, dňa 10.01.2019
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