Zmluva o poskytovaní právnych služieb
spísaná v Nitre dňa 5.februára 2020 medzi účastníkmi:

Klient:

Obec Žitavce so sídlom 952 01 Žitavce 130, IČO: 00 308 722 zast. starostom Obce
MVDr. Stanislavom Strieškom

Advokátka:

JUDr. Mária Jakubíková so sídlom 949 01 Nitra, Fr. Mojtu 43, IČO: 340 377 21,
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: SK45 7500 0000 0040 0788 7140

takto:
I.
Advokátka sa zaväzuje v zmysle zák. č. 586/2003 Zb.z. o advokácii a Vyhl. MS SR č.655/2004 Zb.z. o
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v z.n.p.p. /ďalej len „Vyhl.“/ za
podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytovaní právnych služieb /ďalej len „zmluva“/ poskytnúť
právnu pomoc klientovi v právnej veci vypratania nehnuteľností evidovaných na Okresnom úrade Nitra,
katastrálnom odbore, pre kat.úz. Žitavce obec Žitavce na LV č. 499 ako parc.č. 1240/2 – zast. pl.
a nádvoria o výmere 7.784 m2 a parc.č. 1240/4 – zast. pl. a nádvoria o výmere 2.418 m2, ako parcely
registra „E“ evidované na mape určeného operátu a tiež vo veci vydania bezdôvodného obohatenia za
užívanie uvedených nehnuteľností do právoplatného skončenia veci od povinného - Petra Valkoviča
trvale bytom 952 01 Žitavce 89 .
II.
Výška zmluvnej odmeny bola dohodnutá v súlade s ust. § 11 Vyhl. t.j. 1/13-ina výpočtového
základu + DPH a režijný paušál na každý úkon právnej služby. V r. 2020 je to suma 81,69€ + rež. paušál
je suma 10,62€ + 20 % DPH je suma 18,46€ DPH, tj. spolu je 1 úkon práv. pomoci suma 110,77€.
Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy klient uhradí advokátke preddavok za 2 úkony
právnej pomoci na základe vystavenej Faktúry v sume 110,77€ x 2 = 221,54€.
Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade úspechu klienta v súdnom konaní a priznaní mu
náhrady súdnych trov konania, má advokátka nárok na časť priznanej náhrady trov konania prevyšujúcu
odmenu vyúčtovanú podľa čl. II. tejto zmluvy.
Odmena advokátky je splatná do 7 dní na základe predloženej faktúry, ktorá musí obsahovať aj
špecifikáciu vykonanej práce (súpis úkonov právnej služby v zmysle čl. III tejto zmluvy). Advokátka
predloží faktúru do 7 dní od úplného vybavenia veci . V prípade, že advokátka neposkytne právne služby
do úplného vybavenia veci, patrí jej dohodnutá odmena za vykonanú prácu, ktorá je splatná do 7 dní od
doručenia faktúry, ktorá musí obsahovať aj špecifikáciu vykonanej práce (súpis úkonov právnej služby
v zmysle čl. III tejto zmluvy). Hotové výdavky (súdne, správne poplatky, preddavky na trovy dôkazov,
poplatok za vyhotovenie geom. plánu), znáša klient.
III.
Úkonmi právnej služby v zmysle Vyhl., za ktoré patrí advokátke odmena za podmienok
dohodnutých v čl. II. tejto zmluvy, sú:
a) prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,
b) ďalšia porada, alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,
c) písomné podanie na súd, alebo iný orgán, alebo protistrane týkajúce sa veci samej,
d) účasť na konaní pred súdom, alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve
hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak
úkon, alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené
hodiny,
e) vypracovanie právneho rozboru veci,
f) rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu, za účasti zástupcu obce
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g) návrh na neodkladné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto
rozhodnutiu, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,
h) vypracovanie listiny o právnom úkone, alebo jej podstatné prepracovanie.
i) každý úkon právnej služby musí byť vopred klientom odsúhlasený
IV.
Klient berie na vedomie, že pri určení trov konania v súdnom konaní, ktorých náhrada sa priznáva
proti inej fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa ustanovení Vyhl.
Zároveň berie na vedomie, že splnomocnená advokátka sa v rámci poverenia môže dať
zastupovať iným advokátom, pri jednotlivých úkonoch advokátskym koncipientom, alebo iným
zamestnancom advokátky. Toto zastupovanie substituentom však nie je možné proti vôli klientov a bez ich
súhlasu.
Klient berie na vedomie, že podpísaním Plnomocenstva výslovne udeľuje súhlas advokátke, aby
spracovala osobné údaje.
Advokátka sa zaväzuje poskytovať právnu pomoc účelne a hospodárne pri využití všetkých
zákonných prostriedkov v rámci príkazu klienta.
V.
Platnosť tejto zmluvy končí vybavením veci a to buď uzatvorením mimosúdnej dohody, alebo
právoplatným rozhodnutím súdu v tejto veci. Zmluvu možno ukončiť dohodou účastníkov, výpoveďou,
alebo odvolaním plnomocenstva. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky zmluvy musia byť písomné.
VI.
Zmluva je vyhotovená v 2-och exemplároch, pre každého účastníka po jednom vyhotovení.
Účastníci prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a
vážny, zmluva bola prečítaná a schválená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.
VII.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta.

Advokátka : _________________________
JUDr. Mária Jakubíková

Klient:_________________________
MVDr. Stanislav Strieška
Starosta

