
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 

uzatvorená medzi: 

1. 
1.   Krajský Školský úrad v Košiciach 

sídlo: Zádielska 1,040 01 Košice 
IČO: 35557184 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
zast: Doc. PaedDr. Vook, CSc. (ďalej len klient) 

a 2. obchodné meno: Advokátska kancelária JUDr. Rudolfa Manika, PhD. 
sídlo: Jantárová 30, 040 01 Košice IČO: 31965539 DIČ: 1033065627 
bankové spojenie: Tatrabanka, a. s., pobočka Košice 
číslo účtu: 2620722142/1100 zast.: JUDr. Manik, PhD. 
(ďalej len advokát) 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je súhlas zmluvných strán s poskytovaním právnej pomoci zo 
strany advokáta klientovi vo veciach občianskoprávnych a to nasledovne uvedených: 

- zastupovanie klienta advokátom v konaní proti Ing. Petrovi Osifovi, Leningradská 9, 
071 01 Michalovce v spore vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 13 C 
95/05 o zaplatenie 222 544,- Sk a to od pokusov o zmier, urgencií, osobných jednaní s 
protistranou, cez podávanie vyjadrení resp. návrhov až po účasť na súdnych 
pojednávaniach v zastúpení klienta ako zástupca a to v rámci okresných a krajských 
súdov Košického kraja príp. aj iných krajov a Najvyššieho súdu; spolu s príp. 
uplatňovaním nárokov voči Ing. Petrovi Osifovi. 

Poskytovanie právnej pomoci je realizované v súlade s ustanoveniami zákona č. 
586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. 
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Článok II.                                           
Odmena za poskytovanie právnej pomoci 

Odmena za poskytnutie právnej pomoci bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 
10 000,- Sk ( slovami desaťtisíc slovenských korún ), pričom je splatná na základe faktúry 
advokáta so 7-dňovou splatnosťou od podpisu zmluvy vo výške 5 000,- Sk a po právoplatnom 
ukončení sporu na základe faktúry advokáta so 7-dňovou splatnosťou od skončenia veci vo 
výške 5 000,^ Sk. 

Článok III.                   
Doba platnosti zmluvy 

Táto zmluva o poskytovaní právnej pomoci sa uzatvára na dobu neurčitú a to odo dňa 
jej podpisu zmluvnými stranami. 

Okrem dohody zmluvných strán je možné ukončiť platnosť zmluvy jednostranne 
výpoveďou. Výpovedná doba je 3- mesačná a začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude doručená 2. zmluvnej strane. 

Článok IV.          
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a 
zrozumiteľne. Zároveň prehlasujú, že sú so zmluvou oboznámené, porozumeli jej a na znak 
súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy 

V Košiciach, dňa 19. 3.2007 

 

 


