AK‐83/2011

Zmluva o poskytnutí právnych služieb
uzavretá v zmysle ustanovení zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení
medzi

Klientom:
sídlo:
IČO:
štatut. org.:

Záchranná služba Košice
Rastislavova č. 43, 041 90 Košice
00 606 731
MUDr. Viliam Čislák, riaditeľ

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990 – A/1‐5 zo dňa 18.12.1990

a
Advokátom:

JUDr. Radko Timkanič
zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 2010

DIČ:
1048813491
Advokátska kancelária: Jakobyho 19, 040 01 Košice
Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s., č.ú.: 2627721628/1100

1) Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie právnych služieb advokátom vo veciach:
a) občianskoprávnych, obchodných, správnych, pracovných a trestných formou poskytovania
právnych rád, spracovávaním právnych rozborov a stanovísk, spisovaním zmlúv a listín
b) zastupovania klienta v konaní pred súdmi, prípadne inými štátnymi orgánmi, ktoré bude
realizované na základe osobitného plnomocenstva.
2. Advokát bude podľa tejto zmluvy poskytovať klientovi právne služby formou konzultácií,
právnych stanovísk a vypracovania listín v rozsahu 30 hodín mesačne.
3. Advokát sa zaväzuje dbať na to, aby jeho odborná právna pomoc bola účelná a hospodárna,
chrániť záujmy klienta a je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.
4. Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi potrebnú súčinnosť, doručiť advokátovi do vlastných rúk
všetky potrebné dokumenty potrebné na poskytnutie právnych služieb, umožniť advokátovi
nahliadnuť do dokumentov organizácie, informovať advokáta o potrebnosti vykonania
príslušných úkonov v dostatočnom časovom predstihu vopred, podľa potreby mu vystaviť
plnomocenstvo a zaplatiť mu zmluvnú odmenu (palmáre), prípadne aj náhradu hotových
výdavkov a náhradu za premeškaný čas, ak sa tak v konkrétnej veci dohodnú.
5. Právne služby bude advokát poskytovať v priestoroch advokátskej kancelárie a v priestoroch
klienta. Právne služby budú poskytované v úradných hodinách pondelok – piatok 8.00 hod. –
17.00 hod. a podľa dohody s klientom aj mimo uvedených hodín.
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6. Vzťahy medzi klientom a advokátom bližšie nešpecifikované v tejto zmluve o poskytnutí právnych
služieb sa riadia ust. zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, ako aj súvisiacimi všeobecne záväznými
právnymi normami.
2) Advokátska odmena a náhrady (palmáre)
1. Na určenie výšky odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času sa vzťahuje vyhl.
MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
v platnom znení.
2. Za predmet zmluvy podľa článku 1) bodu 1. sa zmluvné strany dohodli na odmene paušálnej (§ 5
písm. a) vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z.) v sume 1 200,‐ € (slovom: tisícdvesto eur) mesačne.
3. Náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním
právnych služieb, súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky, výdavky na
znalecké posudky, preklady a odpisy (§ 15 písm. a) cit. vyhl.) zabezpečí klient na pokyn advokáta
a po preukázaní opodstatnenosti.
4. Na výšku náhrady cestovných výdavkov sa vzťahujú právne predpisy o náhradách cestovných
výdavkov. Klient súhlasí s použitím motorového vozidla zo strany advokáta v súvislosti
s poskytovaním právnych služieb mimo mesta Košice a zaväzuje sa uhradiť náklady s tým spojené
v súlade s platnou právnou úpravou.
5. V prípade priznaných náhrad trov právneho zastúpenia v konaniach pred súdmi (od protistrany),
tieto prináležia advokátovi.
3) Spôsob účtovania a úhrad platieb
1.

Platobným miestom advokáta je jeho Advokátska kancelária (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy)
resp. jej bežný účet. Advokát vystavuje daňové doklady, a to na platby v hotovosti (len do výšky
2.000,‐ €), alebo ich ekv. v inej mene, príjmový doklad, alebo faktúru pre klienta. Klient
a advokát sa dohodli, že klient zaplatí odmenu advokátovi podľa článku 2) bodu 2. na účet
advokáta uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

2.

Za právne služby poskytnuté klientovi v tom ktorom kalendárnom mesiaci, ako aj za prípadnú
náhradu hotových výdavkov, podľa bodu 4. tohto článku a náhradu za stratu času pri úkonoch
právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, vystaví advokát daňový
doklad (faktúru), prílohou ktorej bude prípadne aj vyúčtovanie náhrady hotových výdavkov
a náhrady za stratu času v súlade s cit. vyhl.

3.

Advokát vystaví faktúru podľa bodu 2. vždy do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Odmenu sa klient zaväzuje uhradiť na účet advokáta do 3 dní od vystavenia faktúry.

4.

Náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním
právnych služieb, súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky, výdavky na
znalecké posudky, preklady a odpisy (§ 15 písm. a) cit. vyhl.) zabezpečí klient na pokyn advokáta
a po preukázaní opodstatnenosti.
4) Ostatné dojednania

1. Advokát od prevzatia plnej moci od klienta postupuje samostatne, iniciatívne, bez časových
prieťahov. Môže sa dať zastúpiť iným advokátom (substitúcia) a u jednotlivých úkonov aj
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advokátskym koncipientom či svojim zamestnancom ak klient neprejaví svoju vôľu, že s tým
nesúhlasí.
2. Advokát a klient si za spôsobenú škodu zodpovedajú navzájom, a to aj vtedy ak ju spôsobil
zamestnanec či substitút advokáta, pokiaľ sa nepreukáže, že škode nebolo možné zabrániť ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno právom požadovať. Advokát, jeho
spolupracovníci a substitúti sú povinní trvale zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
ktoré sa od klienta dozvedia.
5) Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany dojednávajú poskytovanie právnych služieb na dobu neurčitú. Advokát začne
s poskytovaním právnych služieb od
.
2. Strany dohodli trojmesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po písomnom oznámení výpovede, bez uvedenia dôvodov.
3. Advokát môže od tejto zmluvy odstúpiť len vtedy ak došlo k narušeniu dôvery medzi ním a
klientom, alebo došlo ku kolízii záujmov podľa ust. § 21 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Od
doručenia vypovedania plnomocenstva je advokát povinný v lehote do 15 dní vykonávať všetky
neodkladné opatrenia ak si tak neurobí klient sám.
4. Dodatky a zmeny tejto zmluvy je možno robiť len písomne, obojstranne potvrdené podpisom.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho každý s platnosťou originálu, pre každú
zmluvnú stranu po jednom. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami,
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Košiciach, dňa
advokát:

JUDr. Radko Timkanič
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klient:

MUDr. Viliam Čislák
riaditeľ Záchrannej služby Košice
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