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ZMLUV A O POSKYTNUTÍ PRÁVNEJ POMOCI

uzatvorená medzi:

Klient: Obchodná akadémia
Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
IČO: 400238
zastúpená riaditeľkou: Ing. Iveta Belányiová

a

Advokát: JUDr. Martin Kanás, advokát
Advokátska kancelária so sídlom 949 01 Nitra, Školská 3
zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod Č. 2136

za nižšie uvedených podmienok

l.

Vyššie uvedený advokát ako zástupca sa zaväzuje poskytovať vyssie uvedenému
klientovi ako zastúpenému právnu pomoc podľa zák.č. 132/1990 Zb. v znení neskorších
predpisova to zastupovanie v konaní vedenom na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 10 epr
1/2013 vo veci určenia neplatnosti výpovede a náhrady mzdy.

II.

Advokát ako právny zástupca poskytne klientovi ako zastúpenému právnu pomoc
podľa čl. l. tejto zmluvy za odmenu v súlade s vyhláškou 655/2004 Z.z. o odmenách a
náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmena za jeden úkon v tejto veci je
vyčíslená podľa § 11 ods. l uvedenej vyhlášky a v súčasnosti predstavuje hodnotu 60,07 € +
réžijný paušál 7,81 € + cestovné náklady + DPH.

III.

Klient ako zastúpený je povinný advokátovi ako právnemu zástupcovi poskytovať
včasné, pravdivé a úplné informácie o skutočnom stave každej veci, v ktorej sa poskytuje
právna pomoc, vydať mu plnomocenstvo na zastupovanie v právnej veci, odovzdať mu
príslušné doklady súvisiace s vecou samou, ktorá je predmetom právnej pomoci. Klient ako
zastúpený berie na vedomie, že zodpovednosť za rozhodovanie vo veciach, ktoré sú
predmetom právnej pomoci je výlučne jeho právom ako i povinnosťou a advokát je viazaný
jeho rozhodnutím ako vo veci konať.

IV.

Klient ako zastúpený berie na vedomie, že súdne trovy advokátskeho zastúpenia
prisúdené protistrane v konaní patria advokátovi.



V.

Táto zmluva končí právoplatným skončením súdneho sporu na OS Galanta sp. zn.
10Cpr 1/2013.

VI.

Táto zmluva sa vyhotovuje písomne v 2 Idvoch/ vyhotoveniach a jej zmena je možná
len po predchádzajúcej dohode medzi stranami zmluvy a v písomnej forme.

Táto zmluva bola stranami zmluvy prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej
obsahom podpísaná stranami zmluvy.

V Nitre, dňa 16.9.2013


