
Zmluva o poskytovaní právnych služieb

uzatvorená   v advokátskej   kancelárii   JUDr.   Romana   HENČELA,   advokáta,    so   sĺdlom
v Prievidzi, ul.  G.  Švéniho č.  8

medzi :

1. advokátom        JUDr. Romanom HENČELOM, advokátska kancelária  prievidza,
ul.  G.  Švéniho č.  8, Prievidza                                reg. čĺslo sAK 4900

2. klientom

IČO:  51007 746

a

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
Matice slovenskej  16, 97101  Prievidza
IČO:  00  160 750
PaeDr. Eleonóra PORUBCOVÁ - riaditeľka

Zmluvné strany prehlasujú, Že zmluva bola uzatvorená v súlade s ustanoveniami Zákona č.
586/2003 Z. z. o advokácii a doplnenĺ zákona č.  455/ 1991 Zb., o živnostenskom podnikanĺ (
živnostenslý   zákon   ),   v znenĺ   neskoršĺch   predpisov,   ako   aj   v súlade   s ustanoveniami
Vyhláš]qr  MS  SR  č.  655/2004  Z.  z.  o odmenách  a náhradách  advokátov  za  poskytovanie
právnych služieb, v znenĺ neskoršĺch predpisov.

1.

Predmet právnej pomoci

zastupovanie vo veci uplatnenie nárokov z vád diela voči zhotoviteľovi diela H.D.K.,  spol.  s r.
o. zo zmluvy o dielo zo dňa 11.  12. 2015 , ako aj d'alšĺch úkonov s týp spojených

11.

Predmet zmluvy

2.1   Klient  prehlasuje,  že  uzatvára  s advokátom  zmluvu  o poskytovanĺ  právnych  služieb
v právnej   veci  uvedenej   v článku   1.   tejto  zmluvy  a súčasne   s touto  zmluvou   podpisuje
advokátovi aj plnomocenstvo na zastupovanie.
2.2   Klient   prehlasuje,   že   všetlqr   osobné   údaje,   ako   aj   informácie   o skutkovom   stave
predmetnej  veci,  ktoré  poskytol  advokátovi  sú  pravdivé  a zároveň  berie  na  vedomie,  Že
v záujme  riadneho  poskytovania  právnej  pomoci  uvedie  advokátovi všet]qr  nové  informácie
k predmetnej  veci,  o ktorých  sa  v priebehu  zastupovania  dozvie.  Klient  dáva  advokátovi
súhlas  _na  spracoE7ávanie  jeho  osobných  údajov  v  rozsahu  potrebnýc=l  úkonov  právnej
služby.
2.3 Advokát upozornil ldienta, že prevzal právne zastupovanie na základe plnej moci zo dňa
06.  06.  2019  a nenesie  zodpovednosť  za  postup  objedná.vateľa voči  zhotoviteľovi  ktorý  bol
realizovaný pred týmto termĺnom.

111.

Odmena advokáta a náhrada hotových výdavkov

3.1  Klient  sa zaväzuje  uhradiť advokátovi odmenu za poskytovanie  právnej  pomoci,  ako  aj
úhradu výdavkov s tým spojené. Výška odmeny za právnej  služby je určená dohodou podľa
§ 2 ods.  2, pĺsm. b.) ako paušálna odmena za všet]qr úkony vykonané od 06.  06.  2019 do 31.
12.  2019.

Klient berie na vedomie, že vopred nebolo možné určiť potrebný počet ú.konov vo veci a preto
si zmluvné strany dohodli tento spôsob odmeny.



3.2  Zmluvné   strany  sa  vsúlade   s  §   22   Zákona  oadvokácii  dohodli,   Že   klient  uhradí
paušálnu odmenu vo výške                                                                                      850.-ÉUR s l)PH

na základe vystavenej faktúry s termĺnom splatnosti 7 dnĺ. Advokát nie je platcom DPH.

3.3 Klient berie na vedomie, že pokiaľ budú úkony vykonávané mimo sidlo advokáta ( mimo
mesto   Prievidza  )  je  povinný  advokátovi  uhradiť  s tým   spojené  hotové  výdavky,   ak  aj
náhradu za stratu času v súlade  s §  16  a  17 Vyhlášlqr  MS  SR č.  655/2004  Z.  z.  v platnom
znenĺ.

W.
Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne.
4.2 Klient môže od tejto zmluvy kedykoľvek odstúpiť a to tak, že doručĺ advokátovi odvolanie
plnomocenstva.
4.3  Advokát je  oprávnený  od  tejto  zmluvy  odstúpiť  len  zo  závažných  dôvodov,  a  to  len za
podmienok  uvedených  v  §  22  Zákona  o advokácii.  Najmä  v prĺpade,  ak  klient  V termĺne
splatnosti   neuhradil  faktúru,   resp.   neposkytol  primeraný   preddavok   na  d'alšie   právne
služby, hoci bol o to pĺsomne požiadaný.
4.4 Prĺlohou tejto zmluvy je pĺsomné plnomocenstvo na zastupovanie zo dňa 06. 06. 2019.
4.5  Klient  prehlasuje,  že  súhlasĺ  s tým,  aby  advokát  v rámci  právnej  pomoci  disponoval
s jeho osobnými údajmi a tieto údaje spracovával.

V Prievidzi, dňa 20.11.   2019

a(

( druhá strana zmluvy o poskytovaný právnych služieb )

2


