
ZMLUVA O PRÁVNEJ POMOCI 
 
uzatvorená medzi :  Obec Mojzesovo 
                    941 04 Mojzesovo č. 494 
                    IČO: 00309117 
                    zast. starostom 
                    Ing. Jozefom Čunderlíkom                   
                    /ďalej len klient/   
 
                    a 
   
                    JUDr. Zuzana Blanárová 
                    advokátka 
                    so sídlom v Šuranoch, Hasičská 9 
                    zapísaná v zozname advokátov vedenom  
                    Slovenskou advokátskou komorou pod číslom  
                    3133 
                    IČO: 33 458 723 
                    DIČ: 1028118652 
                    /ďalej len advokátka/.  
 

I. 
 
   Predmetom poskytovania právnej pomoci v zmysle tejto  
zmluvy bude :  
 
1. Poradenstvo v občianskoprávnych, pracovných veciach,      
   obchodných a vo veciach správneho  
   práva, vrátane vypracovania právnych úkonov. 
2. Zastupovanie klienta v konaní pred súdmi. 
 

II. 
 
1. Za právnu pomoc poskytovanú klientovi podľa tejto zmluvy  
   patrí advokátovi odmena a to :  
   a/ za právnu pomoc uvedenú v čl. I. ods. 1 odmena zmluvná -                                
      - mesačný paušál v sume 100,- Eur, 
   b/ za právnu pomoc uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy  
      odmena tarifná podľa § 9 a § 10 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o  
      odmenách advokátov za poskytovanie právnych služieb  
      - na túto tarifnú odmenu vzniká nárok  
      udelením mu plnomocenstva klientom na zastupovanie v tej  
      ktorej konkrétnej veci. 
2. Advokátovi vzniká nárok na vyúčtovanie odmeny za  
   právnu pomoc a to :  
a/ odmena uvedená v ods. 1 písm. a/ je splatná predom na  
   obdobie pol roka, v ktorom sa právna pomoc v  zmysle čl. I.  
   ods. 1 tejto zmluvy poskytuje,  
b/ na odmenu uvedenú v ods. 1 písm.b/ po právoplatnom skončení  
   konania súdu, v tej ktorej konkrétnej veci (túto odmenu  
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   hradí protistrana v prípade úspešnosti konania, resp.  
   klient). 
3. Odmena uvedená v ods. 1 písm. a/ a b/ je splatná do 7 dní     
   odo dňa, v  ktorom klient obdrží jej písomné vyúčtovanie v  
   zmysle ods. 2 a to na účet advokáta vedený  vo  
   VÚB Nové Zámky, expozitúra Šurany, č.ú. 2306348172/0200. 
4. Popri odmene za právnu pomoc má advokát nárok na  
   náhradu hotových výdavkov s ňou spojených /§ 15 písm.a/ a  
   b/ cit. vyhl./ pričom pokiaľ ide o náhradu cestovných  
   výdavkov ich výška sa určí podľa platných právnych noriem,   
   ako aj náhradu za premeškaný čas /§ 17/. 
   Tieto náhrady sú splatné za podmienok a v lehote  
   podľa ods. 3. Aj na tieto náhrady má advokát právo  
   požadovať primeraný preddavok. Súdne a správne poplatky  
   znáša priamo klient alebo na ich zaplatenie poskytne  
   advokátovi primeraný preddavok.  
5. Pokiaľ rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu bude  
   klientovi priznaný nárok na náhradu trov konania vrátane  
   odmeny advokáta za právnu pomoc poskytnutú podľa čl. I.  
   ods. 2 v tej ktorej konkrétnej veci a náhrad hotových  
   výdavkov s ňou spojených a za premeškaný čas a pokiaľ  
   klient túto odmenu a  náhrady po obdržaní vyúčtovania už  
   advokátovi zaplatil, má nárok aby mu protistrana aj tieto 
   trovy konania inak priznávané advokátovi uhradila 
   priamo.  
 

III. 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
   Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy  
   klientom.  
2. Zmluva o právnej pomoci zaniká :  
   a/ písomnou dohodou klienta s advokátom 
   b/ výpoveďou klienta alebo advokáta, ktorá musí  
      mať písomnú formu. Výpovedná doba je 6 mesačná a začína  
      plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení  
      písomnej výpovede a končí posledným dňom šiesteho  
      mesiaca.     
3. Zánikom zmluvy o právnej pomoci podľa ods. 2 nastávajú tiež  
   účinky vypovedania plnomocenstva udeleného, v tej ktorej  
   konkrétnej veci. 
4. Ostatné, v tejto zmluve inak neupravené práva a povinnosti        
   a vzájomné vzťahy klienta a advokáta sa riadia  
   ustanoveniami zákona o advokácii a o zmene a  
   doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v  
   znení neskorších právnych predpisov a vyhl. č. 655/2005  
   Z.z. a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých  
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   po jednom obdrží klient a advokát.  
6. Zmluva o právnej pomoci bola po prečítaní a pochopení jej  
   obsahu podpísaná klientom a advokátom.  
 
 
 
V Šuranoch, dňa 17. 1. 2014  
 
     
                                     
    Klient :                            Advokát:  
 
   Obec Mojzesovo,                JUDr. Zuzana Blanárová, v.r. 
   zast. starostom  
Ing. Jozefom Čunderlíkom, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


