
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
uzavretá dňa 28.12.2018 v Jelke

Obec Jelka
Mierová 959/17
92523 Jelka
IČO: 00306011
DIČ:2021006691
zastúpená Ing. Gabriel Kiš - starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava - exp. Galanta
číslo účtu v tvare IBAN: SK63 0200 0000 000018829132
na strane jednej ako "objednávatel'''

a

Advokátska kancelária JUDr. Jozef Czibula
JUDr. Jozef Czibula - advokát
92584 Vlčany 749
číslo licencie pridelené Slovenskou advokátskou komorou: 3518
DIČ: 1027005969
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, exp. Šal'a
číslo účtu v tvare IBAN: SK88 5200 0000 0000 0592 4202
na strane druhej ako "advokát"

l.

Predmetom zmluvy o poskytnutí právnej pomoci je konzultačná a zástupči~ činnosť podľa
požiadaviek, pokynov a usmernení objednávateľa podľa tejto zmluvy. ..
Všetky plánované činnosti budú dohodnuté osobne a realizované činnosti budú obsahom
faktúry.

II.

Advokát sa zaväzuje poskytnúť právnu pomoc účelne a hospodárne pri využití všetkých
zákonných prostriedkov a v rámci príkazu objednávateľa.

III.

Objednávateľ na základe tejto zmluvy a súčasného udelenia plnomocenstva advokátovi sa
zaväzuje v zmysle Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov uhradiť paušálnu odmenu na
účet advokáta vo výške 250,- Eur, slovom dvestopäťdesiat Eur mesačne.
Úhrada bude vykonávaná na základe faktúr vyhotovených advokátskou kanceláriou
objednávateľ ovi.
Práce, ktoré budú prevádzané advokátskou kanceláriou podľa príkazu objednávateľa naviac,
ako je vypracovanie rôznych zmlúv, zástupčia činnosť a podobne v priebehu celého obdobia
zastupovania medzi zmluvnými stranami budú riešené v každom prípade osobitne.

IV.

Táto zmluva sa uzatvára od 01.01.2019 na dobu neurčitú. Každý zo zmluvných strán môže
zmluvu vypovedať. Výpovedná dobaje tri (3) mesiace. Výpovedná doba sa začína prvým
dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po písomnom doručení výpovede.
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V.
Advokátska kancelária JUDr. Jozef Czibula, JUDr. Jozef Czibula - advokát, zapísaný
v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3518, so sídlom 925 84 Vlčany
s.č. 749, DrČ: 1027005969, kontaktné údaje: email jozefczibula{a)gmail.com. telefónne
číslo 0905·606 247 (ďalej tiež ako "prevádzkovatel"') informuje dotknutú osobu o splnení
informačných povinností podl'a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
"Nariadenie") a § 19 zákona Č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údaj ov (ďalej tiež ako
"zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osobaje v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné
údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu o poskytovaní
právnych služieb (resp. splnomocniť horeuvedeného advokáta), o ktorú dotknutá osoba
prejavila záujem. Pri poskytovaní právnych služieb osobitné predpisy (napr. zákon č.
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov,
v opačnom prípade nie je možné poskytovať právne služby klientom.

VI.

Objednávateľ a Advokátska kancelária JUDr. Jozef Czibula vyhlasujú, že táto zmluva bola
spísaná slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby neboli pochybnosti o tom, čo
chceli účastníci tejto zmluvy vyjadriť.

VII.

Touto zmluvou sa ruší zmluva o poskytovaní právnej pomoci zo dňa O 1.1O .2003 a dodatok
Č. 1 k citovanej zmluve zo dňa 12.01.2004.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

VIII.

Táto zmluva bola vyhotovená v troch (3) exemplároch, z ktorých jeden (1) exemplár obdrží
objednávatel' a dva (2) exempláre advokát po podpísaní tejto zmluvy.

V Jelke, dňa 28.12.2018

Objednávateľ: Advokát:

Ing. Gabriel Kiš JUDr. Jozef Czibula

starosta obce

Jelka /, r .. -- ..

Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Czibula
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ADVOKÁTSKA KANcELÁRIA

JUDr. JozefCzibula
advokát

92584 Vléany 749
č.licencie SAR: 3518 DIC; 102 7005969
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