
Zm|uva o poskytnutí právnej služby

uzatvorená podťa zékona ě. 58612003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov medzi
týmito zmlurm;imi stranami:

JUDr. Ivan Vozárom, advokátom so sídlom v Liptovskom Mikutáši, ui.Kukuěínova
2324120, zapísaný v zozuame Slovenskej advokátskej komore pod č.2245
Bank. spojenie: ,

Kont.: e-mail vozar.iyar.r@email.com, tel. č. +42L,f) 4415623870, 0903 50o 756
(ďalej len advokát)

a

Stredná odborná škola polYechnická, Demřinovská cesta 669, Liptovský Mikuláš,
lČo oo+ggqz
Zast.: Ing. Malvínou Fuzákovou Dvorožňákovou, riaditeťkou školy
Bank. spojenie:
T el. +42l 44 5 521849, e-mail : sekretariat@polytechnika.sk
(ďalej len klient)

I.
Predmet zmluvy.

Predmetom zmiuvy je poskytnutie právnej služby advokátom pre klienta v pracovnoprávnej
veci zamestnankyne , _ _, trvale bytom
ato vypracovaním odpovede na jej sťažrosť, ktorá bola dř.r- 14.09.2018 odstupená klientovi
ŽilinskYm samosprávnym krajom, odborom školstva a športuo poskytnutím právneho rozboru
vo veci a zastupovaním v súdnom spore ak nastane takáto okolnosť.

il.
Práva a povinnosti advokáta.

Advokát je povinný:
- chraniť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynryri,
- v|kon právnej služby realizovať čestne a svedomito,
- dósledne vyňivať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo

podťa svojho presvedčenia pokladá za prospešné,
- dbať naúčelnosť ahospodárnosťposkytovanej právnej služby,
- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti

s poskytnutím právnej služby,
- postup poskytovania právnej služby konzultovať s urěeným zodpovedným zástupcom

klienta,
- v pdpade skončenia tejto zmluvy dohodou, klientovi poskytnúť všetky doklady

súvisiace s predmetom zmluvy
Advokát má právo:

- na Úplné a včasné informácie a písomné podklady potrebné pri poskytovaní právnej
služby,

- v rámci svojho poverenia dať sa zastúpiť in;im advokátom, avšak nie proti vóli svojho
klienta,

- nepostupovať podťa pokynov klienta, ak tieto sú v rozpore so všeobecne závázrými
právnymi predpismi o čom vhodne poučí klienta,



na dohodnutú odmenu ako aj náhradu hotových preukázatel'ných výdavkov a náhradu
za stratu času v rozsahu ako je ďalej v tejto zmluve dohodnuté.

ilI.
Práva a povinnosti klienta;

Klient má právo:
- na kvalitné avčasné poskytovanie právnych služieb vrozsahu ako je dohodnuté

v Zmluve,
- na náhradu škody , ktorú mu spósobil advokát v súvislosti s poskyovaním právnych

služieb s výnimkou prípadov ak sa advokát zbavi zodpovednosti prellkéaaním, že
nemohol škode zabréniť ani pri vynaložení všetkého úsilia,

Klient má povinnosť:
- poskytovať advokátovi včas a úplne všetky potrebné informácie
- zaplatiť dohodnutú odmenu, účelne vynaložené naklady a náhradu za stratu času.

Iv.
Odmena za poskytovanie právnych služieb, podmienky platby.

Účastníci si dohodli odmenu za poskytovanie piavnych služieb vo výškJ 60,- eur/l hod. Ak
právna vec bude riešená súdnym sporom patrí advokátovi v prípade úspechu len nahrada trov
právneho zastúpenia priznaná súdnym roáodnutím. V prípade neúspechu advokát vyúčtuje
odmenu vo výške dohodnutej hodinovej sadzby.

Okrem toho advokátovi pattí niůtrada hotových preukéaateíných výdavkov, Za hotové
výdavky sa považujú qýdavky vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb,
najmá na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky, výdavky za znalecké
posudky, preklady, odpisy alebo výpisy. Náhrada za stratu času patrí advokátovi pri úkonoch
právnych služieb vykonávarrých v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou
do tohto miesta a spáť zakaždíaj začatúpolhodinu.

Odmena je splatná po definitívnom skončení sporu. Vo vyúčtovahí advokát uvedie
špeciťrkáciu vykonaných prác vrátane časového rozsahu. Zmluvne strany sa dohodli na
zálohovej platbe vo výške 120,- elx, ktorá bude odpočítaná z vyúčtovania.

V.
Trvanie zmluvy, skončenie zmluvy.

zmluvasauzatvéna na dobu do skončenia veci.

Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou
ktorejkoťvek zmluvnej strany, Výpovedná doba je vtakomto prípade 10 dňová azačina
plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Advokát má v takomto
prípade právo na odmenu za poskytnutie právnej služby do skončenia zmluvy

vI.
záv er eéné ustanovenia.



ustanoveniami zákona o advokácii, vyhl. ě. 65512004 Z.z., Občianskeho zákonníka a iných
súvisiacich predpisov.

zmluvabola vyhotovená v dvoch exemplaroch pre potreby účastníkov.

V Lipovskom Mlikuláší dňa 26.09.2018

""...'........t
JUDr.IvanYozár

advokát

.............\t....................l...
Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková

riaditeťka školy


