
uzatvorená v zmysle ust. §566 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov, v spojení s ustanoveniami zákona C. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona C.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky

Ministerstva spravodlivosti SR C. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za

poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (dalej len" vyhláška")

uzatvorená medzi

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Klient:

Advokát:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

so sídlom: Hollého 5, 080 01 Prešov

ICO: OO 610 992

DIC : 202 0521 899

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

císlo úctu: 7000139223 /8180

Zastúpený: MUDr. Anna Bencová, MPH,

regionálna hygienicka a vedúca služobného úradu

(dalej len ako "klient")

a

JUDr. Norbert Takács, advokát

zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod císlom 5099

so sídlom: Baštová 9, 040 01 Košice

ICO: 42 107610

DIC : 107 983 6472

IC DPH: SK 107 983 6472

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

pod císlom 5099

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

císlo úctu: 2626167573/1100

(dalej len ako "advokát")



-.

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb - právnej pomoci a
právneho poradenstva advokátom klientovi v súvislosti s realizáciou zmien v

organizacnej štruktúre a organizacnom poriadku klienta, ako aj v súvislosti s otázkami
spojenými s realizáciou týchto zmien (najmä pracovnoprávneho charakteru vrátane

osobitného zákona c. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých

zákonov). Táto zmluva sa nevztahuje na zastupovanie klienta advokátom pred

príslušnými súdmi v prípadných sporoch o urcenie neplatnosti skoncenia
štátnozamestnaneckých pomerov súvisiacich s predmetnými zmenami v organizacnej

štruktúre a organizacnom poriadku klienta.

III.

PRÁVA, ZÁV AZKY A ZODPOVEDNOST ZMLUVNÝCH STRÁN

a) Záväzky a zodpovednost advokáta:

zodpovedat za správnost poskytnutých informácií a právneho poradenstva,

poskytovat poradenskú službu na požiadanie klienta.

b) Záväzky klienta:

poskytovat advokátovi všetky potrebné, úplné a dostupné informácie, ktorými

disponuje alebo ich môže získat, ako aj podklady nevyhnuté pre poskytnutie

právnej pomoci,

poskytnút na požiadanie potrebnú súcinnost pre poskytnutie právnej pomoci,

klient sa zaväzuje za vykonanú poradenskú právnu cinnost uhradit advokátovi

odmenu dohodnutú medzi zmluvnými stranami v clánku IV tejto zmluvy,

IV.

ODMENA ADVOKÁT A A SPÔSOB JEI ÚHRADY

a) Zmluvné strany sa dohodli v zmysle ust. § 2 ods. 2, písm. a) vyhlášky v spojení s ust. §
3 vyhlášky na zmluvnej hodinovej odmene (podla poctu hodín potrebných na

poskytnutie právnej pomoci a právneho poradenstva pri zrealizovaní zmien v

organizacnej štruktúre a organizacnom poriadku klienta a pri následných súvisiacich

zmenách v štátnozamestnaneckých pomeroch klienta s jeho zamestnancami) v sume

113,34 eur (slovom: stotrinást eur a tridsatštyri euro centov) bez dane z pridanej

hodnoty (dalej len "DPH") za každú zacatú hodinu, teda v sume 136,- eur (slovom:
stotridsatšest eur) vrátane DPH za každú zacatú hodinu.
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b) Casová špecifikácia poskytnutých právnych služieb tvorí neoddelitelnú prílohu tejto

zmluvy.

c) Advokát vystaví klientovi potom ako došlo k poskytnutiu poslednej hodiny právnych

služieb faktúru na sumu vyššie dohodnutej zmluvnej odmeny a klient sa zaväzuje

zaplatit túto odmenu na úcet advokáta uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to v lehote

splatnosti uvedenej na predmetnej faktúre. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota

splatnosti faktúry bude 15 kalendárnych dnÍ.

V.

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

a) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom precítali, že bola

uzatvorená po vzájomnom prejednaní podla práva a slobodnej vôle, urcite, vážne,

zrozumitelne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

b) Zmenit alebo doplnit túto zmluvu je možné len formou písomného dodatku

podpísaného oboma zmluvnými stranami.

c) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých obidva majú hodnotu

originálu a nadobúda úcinnost dnom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Po

podpise obdrži každá zo zmluvných strán jeden rovnopis zmluvy.

d) Táto zmluva je uzatvorená na dobu urcitú a to na obdobie do úplného vybavenia

dohodnutého súboru veCÍ (poskytnutie právnej pomoci a právneho poradenstva pri

zrealizovaní zmien v organizacnej štruktúre a organizacnom poriadku klienta a pri

následných súvisiacich zmenách v štátnozamestnaneckých pomeroch klienta s jeho

zamestnancami). Zmluvný vztah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby, na

ktorú je zmluva uzatvorená; táto skutocnost nemá vplyv na právo advokáta na

dohodnutú odmenu a na povinnost klienta túto odmenu vyplatit.

V Prešove, dna 16.05.2011
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advokát

JUDr. Norbert Takács
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klient

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Prešove

v.z.

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienicka a vedúca
služobného úradu
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