Zmluva o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 22.3.2018
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ZMLUVA
o poskytnutí právnej pomoci
uzatvorená v advokátskej kancelárii dňa: 22.3.2018 medzi:
I.

Advokátom : JUDr. Dašou Taschovou, reg, č, SAK pod č. 4623,
So sídlom : M. Hodžu 14/1, 971 01 Prievidza
a

II.

Klientom: Obec Veľké Uherce
IČO: 00 311 294
Obecný úrad, 958 41 Veľké Uherce 360
zast. Ing. Alenou Chalupovou - starostkou obce

....................................................................................................................................................................
III.

Predmet právnej pomoci:
Zastupovanie Klienta v konaní proti žalovanému - CONFIRMO LTD, so sídlom Dept 613, 196
High Road, Wood Green N 228 HH, Londýn, Veľká Británia, o určenie, že finančné prostriedky
uložené v úschove Okresného súdu Partizánske na základe Príkazu OS Partizánske pod č. k.
3Tp/23/2017, sú vlastníctvom Obce Veľké Uherce a v konaní o vydaní finančných prostriedkov z
úschovy na OS Partizánske.

IV.

Text zmluvy :
Účastníci tejto zmluvy, uzatvárame dohodu o poskytnutí právnej pomoci, predmetom
ktorej je - Zastupovanie Klienta v konaní proti žalovanému - CONFIRMO LTD, so sídlom Dept
613, 196 High Road, Wood Green N 228 HH, Londýn, Veľká Británia, o určenie, že finančné
prostriedky uložené v úschove Okresného súdu Partizánske na základe Príkazu OS Partizánske
pod č. k. 3Tp/23/2017, sú vlastníctvom Obce Veľké Uherce a v konaní o vydaní finančných
prostriedkov z úschovy na OS Partizánske.
Súčasne Klient udeľuje advokátovi plnomocenstvo k zastupovaniu vo veci.
Klient potvrdzujem, že mnou uvádzané údaje skutkového stavu sú pravdivé a beriem na vedomie,
že je v mojom záujme uviesť všetko, čo je potrebné na uplatnenie mojich záujmov.
Klient prehlasuje, že bol oboznámený s podstatou právnej veci. Bol oboznámený s
predpokladaným priebehom súdneho konania a tiež so skutočnosťou, že sa môže dostať do
dôkaznej núdze, v dôsledku čoho konanie nemusí skončiť v jeho prospech.
Klient beriem na vedomie, že advokátovi patrí odmena za poskytovanie právnych služieb v
súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov v znení
neskorších predpisov.
Klient prehlasujem, že som bol oboznámený s tým, čo zákon považuje za úkon právnej služby.
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Klient beriem na vedomie, že podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a
náhradách advokátov, jeden úkon právnej pomoci predstavuje sumu vo výške 70,85 € za
jeden úkon právnej pomoci + 9,21 € režijný paušál.
Účastníci sme sa dohodli, že túto Zmluvu o poskytnutí právnej pomoci, môžeme ukončiť
vzájomnou dohodou, obe zmluvné strany sú oprávnené vypovedať Zmluvu o poskytnutí
právnej pomoci bez uvedenia dôvodu. Advokát je oprávnený odstúpiť okamžite od tejto
dohody z dôvodu neuhradenia zálohy na odmenu advokáta za úkony právnej služby vopred
a to písomným oznámením klientovi.

Ing. Alena Chalupová v. r.
.........................................................
Klient

JUDr. Daša Taschová v. r.
..................................................
Advokát
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