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ADVOKATSKA KANCELARIA
JUDr. TOMÁŠ ZBOJA, advokát

Kuzmányho 4, 036 01 Martin
Trenčianska 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

. ‚‘MP~vo /o~Spisova značka~

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Klient/ka Združenie obcí MIKROREGIÓN „Podtribečie - Drevenica“, Hlavná 119/29, 951
72 Neverice, iČo: 37 960 776, v zast. Milan Kováč — starosta Obce Neverice a JUDr. Tomáš Zboj a,
advokát, so sídlom Kuzmányho 4, 036 01 Martin, uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní právnych
služieb vo veci o ochranu dobrej povesti, v konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.
10C11312021.

Podpísaný klient sa na základe tejto zmluvy a za súčasného udelenia plriomocenstva
advokátovi, ktoré je súčastou tejto zmluvy, zaväzuje zaplatit sp]nomocnenému advokátovi odmenu
za zastupovanie resp. odmenu, spolu s hotovými výdavkami a náhradou za stratu času nasledovne:

1. Odmena mandatára za právne služby súvisiace so zastupovaním v súdnom a exekučnom konaní sa
riadi príslušnými ustanoveniami tarifnej odmeny vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách
a náhradách advokátov. Splatnost tarifnej odmeny mandatára nastáva dňom úhrady náhrady trov
právneho zastúpenia zo strany dlžníka na účet alebo k rukám mandatára príp. mandanta či už osobne
alebo prostredníctvom tretej osoby resp. súdnym exekútorom.

2. V prípade, že mandant resp. mandatár na žiadost mandanta uzavrie mimosúdnu dohodu, súdny
zmier alebo zoberie návrh spät‘, bez náhrady trov právneho zastúpenia mandatárovi dlžníkom, alebo
nebude pokračovat v súdnom alebo exekučnom konaní s právnym zastúpením mandatára, stáva sa
odmena splatnou do 14 dní od uvedenej skutočnosti na základe faktúry vystavenej mandatárom. To
isté platí v prípade ukončenia právneho zastúpenia pred úhradou náhrady trov právneho zastúpenia.
Odmena resp. trovy právneho zastúpenia patriace mandatárovi sa nestanú splatné v prípade
zastavenia exekučného konania pre nevymožiteľnost pohradávky, v danom prípade sú právne služby
poskyto‘ ané mandatárom mandantovi bezplatne.

3. Mandant prehlasuje, že bol oboznámený s výpočtom tarifnej odmeny podta vyhlášky MS SR
655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov, táto mu je určitá a zrozumitel‘ná, na základe
čoho výslovne súhlasí s tým, že o výške odmeny v konkrétnom prípade nebude zo strany mandatára
osobitne informovaný, ibaže o to mandatára písomne požiada.

4. Hotové výdavky (cestovné) podYa tretej časti vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách
a náhradách advokátov, vyjmúc miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné podra 5 16
ods. 3 cit. vyh. tzv. réžijný paušál, ktorý sa pripočítava k tarifnej odmene, sa mandant zaväzuje
uhrádzat‘ spolu s náhradou za stratu času spojenými s uskutočňovaním právnych služieb
mandatárom mesačne podra vyúčtovania mandatára v zmysle tretej časti vyhlášky MS SR č. 655/2004
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Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „cit. vyhlášky“).

5. Súdne poplatky a zálohy na trovy konania určené súdom hradí niandatár v lehote a na výzvu
určenú súdom.

Klient/ka vyhlasuje, že údaje v dole uvedenom skutkovom stave sú pravdivé a bene na vedomie, že je povinný
uviesť všetko, Čo je potrebné na právne zastupovanie resp. obhajobu a presadzovanie jeho/jej záujmov. Klient/ka Sa Z dévodu
rýchlosti a hospodárnosti poskytovaných právnych služieb s advokátom dohodli na torn, že advokát bude klienta/ku
informovať o postupe vybavovaina veci telefonicky prípadne e-mailom (ak bol advokátovi uvedený) a písomnosti, z ktorých
pre klienta/ku vyplývajú práva a povinnosti, si prevezrne klienta/ka osobne v advokátskej kancelárii advokáta, na základe
telefonického alebo e-mailové upovedomenia advokátom.

Advokát sa zaväzuje chránif a presadzovať práva a záujmy klienta/ky a riadiť sa jeho/jej pokynmi. Advokát me je
viazaný pokynmi klienta/ky, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokát je povinný poskytovaf
právne služby s odbornou starostlivosťou, pričom dbá na účelnosť a hospodárnosť.

V Novom Meste nad Vahom, dna

tel. č:
e-mai1~

Skutkový stav:

podpis advokáta
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