Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Klient:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov
IČO: 31 632 157
V mene ktorej koná: Ing. Tibor Luhový, konateľ
(ďalej len „klient“)

a
Advokát:

JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.
Advokátska kancelária so sídlom:
Treskoňova 816/1, 014 01 Bytča
IČO: 47 253 223
DIČ: 202 4093 060
zapísaný v zozname SAK pod č.3005
bankové spojenie: SLSP, a.s.
č. účtu: 5058247076/0900
e-mail: judr.skolek@skolekpartners.sk
(ďalej len „advokát“)
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)
uzavreli po vzájomnej dohode
túto zmluvu o právnej pomoci

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie právnej pomoci a jeho právne zastupovanie v dovolacom
konaní (na základe dovolania podaného žalobcom) v právnej veci žalobcu: Ing. Andrej Šamánek,
proti žalovanému:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., o zrušenie účasti spoločníka v

spoločnosti, vedenej Okresným súdom Považská Bystrica pod sp. zn.: 14Cb/173/2017. Právna pomoc
podľa tejto zmluvy zahŕňa zastupovanie v súdnom konaní, podávanie vyjadrení, návrhov a príp. iných
ďalších úkonov v rámci dovolacieho konania.
2. Na právne úkony vykonané v mene klienta a na jeho zastupovanie vo vyššie uvedených veciach
klient udelil advokátovi plnú moc.

Článok II.
Odmena
1. Odmena dohodnutá zmluvnými stranami vo veci podľa článku I. je nasledovná. Zmluvné strany sa
dohodli na hodinovej odmene podľa § 3 a § 4 Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a
náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej
odmene vo výške 70,- EUR bez DPH za 1 hodinu právnej služby. Advokát pri vyúčtovaní predloží
klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce, ktorá však nesmie prekročiť 30 hodín
právnej služby.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1.Táto zmluva môže byť zmenená len vzájomnou dohodou zmluvných strán vo forme písomného
dodatku.
2. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre klienta a jeden rovnopis pre
advokáta. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení. Zmluva bola zverejnená dňa ........................ .
3.Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak, že obsahuje prejav ich
slobodnej a vážnej vôle, ju vlastnoručne podpísali.
V Púchove, dňa 22.03.2022

................................................
klient
konajúci štatutárnym orgánom

V Púchove, dňa 22.03.2022

................................................
advokát a konateľ

