ZMLUVA
o poskytovaní právnych služieb
I.
Účastníci zmluvy:
1) Obchodné meno:

Obec Veľká Ves nad Ipľom

IČO:

00319627

Sídlo:

Hlavná 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom

Zastúpený:

Ing. Ladislav Kerata, starosta obce

ďalej ako k l i e n t
a
2) JUDr. Marta Wertlenová, advokátka
so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
zapísaná v zozname advokátov, ktorý vedie SAK pod číslom 305
ďalej ako a d v o k á t
uzavreli
ZMLUVU O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
za nasledovných podmienok:
II.
1) Advokát poskytne klientovi právne služby v tomto rozsahu:
podania správnej žaloby na miestne príslušnom Krajskom súde v Bratislave proti Úradu pre
verejné obstarávanie so sídlom Ružová dolina 10, Bratislava, ako žalovanému, vo veci
Rozhodnutiu Rady Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 05.10.2020, č. 12762-9000/2020
a Rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 12.08.2020, č. 3497-6000/2020OD/06, vrátane zastupovania vo veci podanej správnej žaloby na súde v konaní
o preskúmanie zákonnosti označených rozhodnutí

2) Podrobnejšie je predmet právnej pomoci uvedený v písomnej informácii od klienta.

III.
1) Klient poskytne advokátovi súčinnosť potrebnú na poskytnutie právnych služieb podľa bodu
II. tejto zmluvy, najmä potrebné ústne informácie a písomnosti.
2) Klient udeľuje advokátovi plnomocenstvo, ktoré je prílohou tejto zmluvy.
IV.
Advokátka informovala klienta o nároku na odmenu podľa Vyhl. č. 655/2004 Z.z. v platnom znení. Klient
sa zaväzuje túto odmenu (vrátane cestovných náhrad, straty času, režijných paušálov, DPH, a ďalších
náhrad podľa uvedenej vyhlášky) riadne a včas zaplatiť.
1) Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na tomto druhu odmeny za poskytnutie právnej pomoci
podľa bodu II. tejto zmluvy, v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v platnom znení:
a) na tarifnej odmene v sume zodpovedajúcej 50% výšky tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby
vypočítanej na základe vyhlášky za každý úkon právnej pomoci ( § 9 a 11 ods. 4 cit. vyhlášky), ku ktorej
bude pripočítaný režijný paušál ( § 16 ods. 3 cit. Vyhlášky ) a 20% sadzba DPH.
2) V odmene podľa bodu IV., ods. 1 sú zahrnuté odmeny za administratívne a pomocné práce
vykonané v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci podľa bodu II. tejto zmluvy, poplatky za použitie
právnych predpisov, odbornej literatúry a iných nevyhnutných pomôcok.
3) Klient uhradí advokátovi hotové výdavky a náhradu za premeškaný čas ( § 1, ods. 1 cit.
vyhlášky), ktoré budú vyčíslené po poskytnutí právnej pomoci.
4) Odmena podľa bodu IV., ods. 1 a úhrada výdavkov a náhrad podľa ods. 3) je splatná do 7
dní od vyúčtovania, a to aj priebežného vyúčtovania, na účet advokáta vo VÚB a.s. Žilina, č. účtu SK44
0200 0000 0001 3424 1432 alebo v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie.
V.
Účastníci tejto zmluvy si poskytnutie na preddavku na právne služby nedohodli.
VI.
Úkony urobené pred uzavretím tejto zmluvy, ktoré obsahom a účelom smerujú na jej splnenie,
sú plnením podľa bodu II. a III. tejto zmluvy.
VII.
Účastníci tejto zmluvy sú si vedomí, že na ich vzájomné práva a povinnosti sa primerane
vzťahujú najmä ustanovenia § 725 a 732 Občianskeho zákonníka a § 12, ods. 1 a 2, § 13, 16 a 19
a ustanovenia Zákona o advokácii.

Klient podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že osobné údaje zverené advokátke pri
poskytovaní právnej pomoci v označenej veci budú použité výlučne pri vybavovaní predmetu
poskytovanej právnej služby.
VIII.
Táto zmluva je platná jej podpisom účastníkmi zmluvy.

Vo Veľkej Ves nad Ipľom, dňa .................2020

V Žiline, dňa .................2020

.............................................
klient

............................................
advokát

