
 

DOHODA O OSOBITNEJ ODMENE 

 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB 
 

medzi zmluvnými stranami 

 

Advokátka:    

Obchodné meno : Mgr. Martina Koková, advokátka 

Sídlo :  Pod Donátom 5, 965 01  Žiar nad Hronom 

IČO : 52 516 580 

DIČ : 1076131650 

IČ DPH : SK1076131650 

Zapísaná : v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 7859 

Bankové spojenie : 

IBAN: 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

SK62 0200 0000 0041 4036 8753  

 

Klient :   

Názov : Obec Hliník nad Hronom 

Sídlo :  Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom 

IČO : 00 320 609 

DIČ : 2020479054 

IČ DPH : Nie je platca DPH 

Bankové spojenie : 

IBAN: 

Prima banka Slovensko, a.s. 

SK42 5600 0000 0014 0491 6001 

Zastúpený : Vladimír Mikuláš, starosta obce  

 

za nasledovných zmluvných podmienok: 

 

ČLÁNOK I. 

Úvodné ustanovenia  

 

1. Klient a advokátka uzatvorili dňa 12.07.2019 Zmluvu o poskytovaní právnych služieb 

(ďalej len „zmluva“) a dňa 01.07.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych 

služieb (ďalej len „dodatok č. 1“) 

2. Podľa článku II. odsek 4. zmluvy v súlade s dodatkom č. 1, klient môže na základe 

vlastného uváženia a rozhodnutia vyplatiť advokátke osobitnú odmenu.   

 

ČLÁNOK II.  

Predmet dohody   

 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že advokátke patrí za zastupovanie klienta vo veci 

žalobcu – Súkromná základná umelecká škola, Ul. Kamenárska 209, Hliník nad Hronom 

proti žalovanému – Obec Hliník nad Hronom, o zaplatenie 160.628,52 EUR 

s príslušenstvom, osobitná odmena za každý poskytnutý úkon právnej služby 

v predmetnej veci v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 



advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“) podľa ustanovení 

o tzv. tarifnej odmene.   

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že osobitná odmena podľa odseku 1. tohto článku 

dohody bude klientovi fakturovaná samostatne (individuálne) od paušálnej odmeny 

dohodnutej podľa zmluvy, a to tak že ako dátum dodania na faktúre bude uvedený deň, 

v ktorom bol konkrétny úkon právnej služby poskytnutý a splatnosť faktúry bude 14 dní 

odo dňa dátumu dodania uvedeného na faktúre.  

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že prvá faktúra na zaplatenie osobitnej odmeny 

podľa odseku 1. tohto článku dohody bude vystavená za 2 úkony právnej služby 

poskytnuté v právnej veci uvedenej v odseku 1. v tomto článku dohody, a to za 

nasledovné úkony právnej služby:  

1. prevzatie a príprava zastúpenia, vrátane prvej porady s klientom podľa § 13a 

odsek 1 písm. a) Vyhlášky,     

2. písomné podanie na súd, t.j. spísanie a podanie odporu proti platobnému rozkazu 

podľa § 13a odsek 1 písm. c) Vyhlášky.   

 

ČLÁNOK III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jedno vyhotovenie prevezme 

advokátka a jedno vyhotovenie prevezme klient po jej podpise. 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú 

ju slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne a na znak vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne 

podpisujú. 

  

V Hliníku nad Hronom dňa 16.11.2022 V Hliníku nad Hronom dňa 16.11.2022 

 

Advokátka : 

 

 

 

Klient : 

__________________________ 

Mgr. Martina Koková 

advokátka 

__________________________ 

Vladimír Mikuláš 

starosta Obce Hliník nad Hronom  

 

 


