ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
(ďalej len „Zmluva“)
medzi

Advokátom:

JUDr. Branislav Pospíšil

Sídlo:

Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Zapísaný v zozname advokátov pod č. 4996

IČO:

42 416 311

DIČ:

10 48 11 85 22

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN:

SK81 0200 0000 0026 3914 0054

(ďalej len „Advokát“)

a

Klientom:

Environmentálny fond

Sídlo:

Martinská 49, 821 05 Bratislava

IČO:

30 796 491

DIČ:

20 21 92 57 74

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

70 00 19 80 71 / 8180

Štatutárny orgán:

PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ

(ďalej len „Klient“)

1

1. Predmet zmluvy
1.1. Advokát sa zaväzuje touto Zmluvou poskytovať Klientovi právne služby vo veci určenia
záložného práva zriadeného Zmluvou č. 58626/08U03/O/Z/2008 o zriadení záložného práva
na majetok záložcu Mgr. Musaha Selmaniho a vo veci iných úkonov súvisiacich s uplatnením
a zachovaním uvedeného záložného práva, ako aj vo veci vymáhania pohľadávky zo Zmluvy
č. 58626/08U03/O/2008 o poskytnutí podpory formou úveru voči dlžníkovi NIKONA, s.r.o.,
v súčasnosti Remeda s.r.o.
1.2. Klient sa zaväzuje touto Zmluvou zaplatiť Advokátovi dohodnutú odmenu za poskytnuté
právne služby a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1. Advokát je povinný poskytovať právne služby Klientovi s využitím všetkých svojich
odborných skúsenosti, účelne a hospodárne.
2.2. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby Klientovi prostredníctvom advokátskeho
koncipienta, ktorého je oprávnený poveriť výkonom niektorých úkonov, a to v súlade
so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a s Advokátskym poriadkom Slovenskej
advokátskej komory.
2.3. Klient je povinný poskytnúť Advokátovi všetku potrebnú súčinnosť k riadnemu výkonu
právneho zastúpenia, najmä všetky potrebné informácie a dokumentáciu týkajúcu sa
predmetnej veci.
2.4. Klient je povinný na žiadosť Advokáta vystaviť potrebnú plnú moc na zastupovanie
v predmetnej veci.
3. Odmena za poskytnutie právnych služieb
3.1. Klient sa zaväzuje zaplatiť Advokátovi za poskytnuté právne služby poskytnuté advokátom
alebo advokátskym koncipientom odmenu v sume 80 EUR bez DPH za každú i začatú hodinu
poskytnutých právnych služieb osobne advokátom alebo prostredníctvom advokátskeho
koncipienta. Advokát nie je platcom DPH. V prípade, že sa advokát stane platcom DPH,
hodinová odmena sa zvyšuje o príslušnú DPH.
3.2. Advokát na konci každého kalendárneho mesiaca vystaví Klientovi faktúru s počtom
odpracovaných hodín, pričom odmena je splatná na základe riadne vystavenej faktúry
doručenej Klientovi do 10 kalendárnych dní od jej doručenia. V odmene nie sú zahrnuté
hotové výdavky advokáta. Trovy právneho zastúpenia priznané v súdnom konaní patria
advokátovi.
3.3. Klient a Advokát sa vzájomne dohodli, že rozsah poskytnutých služieb je predpokladaný na
maximálne 245 hodín. V prípade ak je opodstatnené sa domnievať, že môže dôjsť
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k prekročeniu rozsahu poskytovaných služieb nad dohodnutý rozsah (245 hodín), je o tomto
povinný Advokát Klienta v primeranom časovom predstihu písomne informovať.
4. Mlčanlivosť
4.1. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách,
o ktorých sa dozvedela počas plnenia predmetu tejto zmluvy a ktoré sú dôverné alebo
predmetom obchodného tajomstva. Táto povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie,
ktorých zverejnenie si vyžaduje iný právny predpis alebo ktoré sú všeobecne známe alebo
ktoré už boli zverejnené.
5. Ukončenie zmluvy
5.1. Zmluvu možno predčasne ukončiť v prípadoch predpokladaných zákonom.
6. Záverečné ustanovenia
6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť podľa §
47 a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6.2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve,
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Dodatky musia byť očíslované.
6.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa riadia
ustanoveniami zákona o advokácii, obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
6.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obdrží dva rovnopisy Advokát a dva
rovnopisy Klient.
6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzavreli na základe slobodnej, dobrovoľnej vôle, bez
tiesne a nátlaku a akýchkoľvek nevýhodných podmienok, text zmluvy je im jasný a
zrozumiteľný a nevyvoláva žiadne pochybnosti. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony,
a na znak súhlasu túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa ...................

V Bratislave, dňa ...................

Advokát

Klient

JUDr. Branislav Pospíšil

Environmentálny fond
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ
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