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Z M L U V A o stálom právnom zastúpenÍ

uzavretá medzi :
Gymnázium Leonarda Stockela, Jirásková 12,08501 Bardejov, ICO:00160911

a

JUDr. Jozef Stašak, advokátska kancelária, Andrašcíkova 3, 085 01 Bardejov, ICO : 32 051 867, zapísaný
v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory c. 1622.mC: 1022356291,c. úctu:4008005007/7500.

CI. I.

Gymnázium poveruje advokáta JUDr. Jozefa Stašaka stálym právnym zastúpením pri súdnych a iných
právnych sporoch vzniknutých v súvislosti sjej cinnostou, pri jednaniach so štátnymi orgánmi, pri jednaniach
s inýmiprávnymi subjektmi, poskytovaním rád a konzultácií, prípravou a spisovaním písomnosti právneho
-charakteru, pri uzatváraní obchodných a iných právnych zmlúv, ci obdobných právnych úkonoch , ako
i prípravou právnych listín. JUDr. Jozef Stašak toto poverenie prijíma.

CI. II.

Gymnázium súcasne udel'uje k naplneniu obsahu tejto zmluvy svoju plnú moc pre JUDr. Jozefa Stašaka, ktorý
prehlasuje, že splnomocnenie prijíma. JUDr. JozefStašakje oprávnený zvolit si iného zástupcu.

CI. III.

Za právnu pomoc poskytovanú podl'a tejto zmluvy sa zjednáva odmena podl'a vyhlášky 655/2004 Z.z.
o odmenách a náhradách advokátov Na urcenie odmeny sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej
odmene(§9-14).Na urcenie výšky hotových výdavkov a náhrady za stratu casu sa použijú ustanovenia §15-17
vyhlášky. Odmena a hotové výdavky budú fakturované po vykonaní úkonu právnej služby a to za obdobie
kalendárnehoštvrtroka. Poskytovatel' právnej pomoci nie je platcom DPH.

V paušálnej mesacnej odmene nie sú zahrnuté výdaje advokátskej kancelárie vynaložené v súvislosti
s poskytovaním právnej pomoci za súdne, správne, ci iné poplatky, cestovné náklady advokáta; výslovne sa
však poznamenáva, že sú v nej zahrnuté hotové výdavky kancelárie ako i poplatky za opisy, fax, telefón,
miestne cestovne a pod.

Za právnu pomoc poskytnutú na základe dohody nad rámec tejto zmluvy, bude dohodnutá samostatná
odmena. Za úspešné ukoncenie súdneho sporu móže klient priznat advokátovi odmenu za výsledok.

CI. IV.

Táto zmluva zjednáva na dobu urcitú. Pred skoncením zmluvy budú AK vyúctované klientovi všetky
rozpracované prípady. Ak nebude dohodnuté nieco iné, móže ktorákol'vek zo zmluvných strán vypovedat
zmluvu v 1 - mesacnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota v takom prípade zacína plynút prvým dnom
mesiaca nasledujúceho po dorucení výpovede.

CI. V.

Táto zmluva nadobúda úcinnost dnom 1.11.2012 a uzatvára sa na dobu do 31.12.2013

V Bardejove, dna 29.10.2012
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