
g „51.10.11;th

MATUŠOV
* ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

ZMLUVA o PRÁVNEJ POMOC
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Spoločnosťou: Advokátska kancelária MATUŠOV s.r.o.
so sídlom U|. 1. mája 1455, 020 01 Púchov
IČO: 54 286 611, DIČ: 2121615859
zapísaná v OR vedenom OS Trenčín, oddiel Sro, vl. č.: 42860/R
zastúpená:Mgr. Ján Matušov, konateľa advokát
(ďalej aj ako „spoločnosť"v príslušnom gramatickom tvare)

Klientom (i): Obec Košeca
so sídlom Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
IČO: 00317 390, zastúpenáMgr. Radomír Brtáň, starosta
Tel: 0918 461 201 mail: starosta©kosecask
(ďalej aj ako „klient"v príslušnom gramatickom tvare)

Spoločnosť a klient ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo „Zmluvná strana" v
príslušnom gramatickom tvare.

Zmluvné strany týmto slobodne a vážne medzi sebou uzavierajú Zmluvu o právnej pomoci
(ďalej aj ako „Zmluva"v príslušnom gramatickom tvare).

I. Predmet zmluvy

1. Na základe Zmluvy sa spoločnosť zaväzuje poskytnúť klientovi právnu pomoc a klient sa
zaväzuje advokátovi zaplatiť odmenu a náklady spojené s poskytnutím právnej pomoci.

2. Na základe Zmluvy sa spo/očnosťzaväzuje poskytnút'klientovi právnu pomoc vo veci:
na zastupovanie v súdnom konaní vedenom na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn.

175/17/2020.

ll. Odmena advokáta

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti odmenu v zmysle 5 2 a nasl. vyhlášky MS SR č.
655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služiebvznení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „Vyhláška" v príslušnom gramatickom tvare), a to:

a. tarifnú odmenu v zmysle ustanovenia 5 9 a nasl. Vyhlášky za jeden úkon právnej služby
alebo

b. hodinovú odmenu 60 EUR bez DPH za každú začatú hodinu, alebo
c. paušálnu odmenu_— EUR za jeden úkon právnej služby, alebo
d. podielovú odmenu % z hodnoty sporu vo výške _EUR,
a to podl'a toho, pri ktorej je príslušná suma doplnená suma.
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v bode 1. pod písm. b. až. d. tohto článku Zmluvy
nie je uvedená žiadna suma ani pri jednom druhu z odmien, bola medzi nimi dojednaná
tarifná odmena v zmysle bodu 1. písm. a. tohto článku Zmluvy.

3. Odmena spoločnosti sa stáva splatnou do piatich dní odo dňa poskytnutia právnej pomoci
klientovi t. j. vykonaním úkonu právnej služby.

4. Klient berie na vedomie, že v odmene spoločnosti dojednanejv bode 1
. tohto článku nie sú

zahrnuté hotové výdavky a strata času, ktoré spoločnosti vzniknú v súvislosti s poskytovaním
právnych služieb, pokial'sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Hotové výdavky ako aj
stratu času, ktoré spoločnosti vzniknú pri poskytovaní právnej pomoci sa klient zaväzuje
spoločnosti uhradiťv plnom rozsahu, pričom tieto sa stávajú splatnými spoločne s odmenou
spoločnosti.

5. Klient sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti primeraný preddavok na odmenu vo výške
EUR spojený s poskytnutím právnej pomoci pri podpise Zmluvy. Spoločnosťje oprávnená
požadovať počas doby poskytovania právnej pomoci doplnenie preddavku na odmenu.
V prípade, ak bude na to zo strany spoločnosti klient vyzvaný, je povinný doplniť preddavok,
a to do piatich dní odo dňa doručenia výzvy spoločnosti. Ak klient nedoplní preddavok na
odmenu advokáta podl'a predchádzajúcej vety, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od
Zmluvy.

ó. Klient berie na vedomie, že preddavok zložený zjeho strany pred ukončením Zmluvy sa
započíta na odmenu spoločnosti, na ktorý jej vznikol nárok pred ukončením tejto Zmluvy
a takto započítané časť preddavku mu nebude vrátená. V prípade, ak bola medzi Zmluvnými
stranami dojednaná paušálna odmena podl'a bodu 1., písm. c. tohto článku Zmluvy a jedna
zo Zmluvných strán odstúpi od Zmluvy, predstavuje preddavok na odmenu spoločnosti
zložený zo strany klienta pred odstúpením od Zmluvy pomernú časť paušálnej odmeny, na
ktorú má spoločnosť nárok, a to podl'a ustanovenia Š ó Vyhlášky. V prípade, ak je medzi
Zmluvnými stranami dojednaný iný druh odmeny a jedna zo strán odstúpi od Zmluvy, má
spoločnosť nárok na odmenu za vykonané úkony právnej služby a hotové výdavky a stratu
času, ktoré jej vznikli počas platnosti tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak pri poskytovaní právnej pomoci klientovi v rámci
súdneho konania bude klient úspešný a konajúci súd mu prizná náhradu trov konania voči
protistrane, prípadne sa v rámci mimosúdnej dohody zaviaže nahradiť trovy konania
klientovi druhá strana sporu, patrí táto náhrada trov konania spoločností a zaväzuje sa ju
odovzdať advokátovi bezodkladne po záverečnom vysporiadaní veci.

lll. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Spoločnosťje povinná pri poskytovaní právnej pomoci konaťs odbornou starostlivosťou.
2. Klient je povinný spoločnosti udeliť plnomocenstvo na vykonanie úkonov v mene klienta, a

to v rozsahu predmetu poskytovanej právnej pomoci.
3. Klient vyhlasuje, že spoločnosti poskytol všetky doklady potrebné na riadne poskytnutie

právnej pomoci a v plnom rozsahu jej uviedol všetky údaje a skutočnosti potrebné na riadne
poskytnutie právnej služby. Zároveň klient vyhlasuje, že údaje skutkového stavu a ním
predložené doklady sú pravdivé a nezamlčal spoločnosti žiadne skutočnosti. V prípade, ak
počas poskytovania právnych služieb klient zistí d'alšie údaje alebo získa d'alšie dokumenty
potrebné na poskytnutie právnej pomoci, je klient povinný spoločnosti tieto údaje
bezodkladne oznámiť a dokumenty odovzdať.

4. Klient berie na vedomie, že je povinný uviesť spoločnosti všetko, čo je potrebné na správne
zastupovaniejehozákonných záujmov a práv počas cele doby poskytovania právnej pomoci.
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5. Klient berie na vedomie, že v prípade, ak poruší povinnosti uvedené v bodoch 2. a 3 tohto
článku Zmluvy, je spoločnosť oprávnená od Zmluvy odstúpiť.

6. Spoločnosť zároveň poučuje klienta, že poskytnutím právnej pomoci v súdnom konaní/
správnom konaní nezaručuje úspech klienta v súdnom konaní/ správnom konaní, pričom za
tento ani nezodpovedá, a to vzhľadom na okolnosti prípadu, s ktorými bola zo strany klienta
oboznámené, čo klient potvrdzuje svojím podpisom na Zmluve. Klient berie na vedomie, že
spoločnosti vzniká nárok dojednanú odmenu poskytnutím právnej pomoci, a to bez ohľadu
na výsledok vo veci.

7. Podpisom Zmluvy klient udeľuje spoločnosti súhlas, aby písomnosti, ktoré mu budú
doručené v jeho právnej veci doručovala spoločnosť klientovi elektronicky na mailovú
adresu uvedenú klientom v záhlavíZmluvy.Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti zaslané
zo strany spoločnosti klientov sa považujú za doručené nasledujúcim dňom po odoslaní
mailu zo strany spoločnosti klientovi, a to aj bez potvrdenia ich doručenia zo strany klienta.
Klient sa zaväzuje bezodkladne informovať spoločnosť o zmene mailovej adresy, inak
spoločnosť nezodpovedá za doručenie písomnosti klientovi.

8. Klient berie na vedomie, že spoločnosťjeoprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak dôjde
k strate dôvery medzi ňou a klientom.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosťa účinnosťjej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, pričom po jej

podpise oboma Zmluvnými stranami obdrží pojednom rovnopise každá Zmluvná strana.
3. Zmluvu je možné meniťa dopĺňať len formou písomných dodatkov k Zmluve.
4. Spoločnosť ako prevádzkovateľspracúvaosobné údaje klienta v súlade s nariadením EP a

Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaníosobnýchúdajov a zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorých zákonovvzneníneskorších
predpisov (ďalej aj ako „Zákon o OOU") za účelom splnenia povinnosti vyplývajúcich jej zo
Zmluvyv súlade 55 13 ods. 1 písm. b) Zákona o OOU. Klientovi boli pred podpisom Zmluvy
poskytnuté informácie o spracúvaníjeho osobných údajov zo strany spoločnosti v súlade s
ustanovením š 19 Zákona o OOU, čo klient potvrdzuje podpisom na Zmluve.

5. Zmluvné strany prehlasujú že Zmluvu uzatvárajú vážne, slobodne, bez skutkového alebo
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť je neobmedzená, s obsahom Zmluvy sa oboznámili,
obsahu zmluvy porozumeli a Zmluvu na znak súhlasu s jej obsahom podpisujú.

V Púchove dňa 06.06.2022

Obec KošecaMgr. Ján Ma všov, konate/'a
a vokál“ Mgr. Radomír Brtáň, starosta
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