Dodatok k zmluve o právnej pomoci
Čl. 1
Zmluvné strany
Advokát : JUDr. Gerhard ZVOLÁNEK, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej
komory pod. č. 0075,so sídlom Advokátska kancelária, 04001
Košice, ul. Štúrova 20,IČO : 31 30 54 66,DIČ:SK 1030085771.
Klient : Základná organizácia vodičov MHD pri DPMK, a.s. Košice, ďalej ZO VMHD pri DPMK, a.s.
zastúpená predsedom ZO Ivanom Horváthom.

Čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie právnej pomoci advokátom v prípravnom konaní
1) Na základe požiadaviek zástupcu ZO VMHD pri DPMK, a.s v prípade mimoriadnej udalosti
s účasťou člena ZO VMHD pri DPMK, a.s. v konaniach pred vyšetrovateľom a orgánmi
činných v trestnom konaní.
2) Právna pomoc sa poskytuje len pri skutkoch spáchaných z nedbanlivosti , resp. v skutkoch
v štádiu šetrenia zodpovednosti a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň po predmetnej
udalosti.
3) Toto zastupovanie neplatí pri skutkoch spáchaných pod vplyvom alkoholu a iných
návykových látok, resp. pri závažnom porušení pravidiel cestnej premávky.

Čl. 4
Podmienky poskytovania právnej pomoci
1) Advokát bude poskytovať právnu pomoc v rozsahu dohodnutom so zástupcom ZO VMHD
pri DPMK, a.s. na základe jeho písomnej požiadavky, prípadne mailom,
mail: gerhardzvolanek@gmail.com .
2) Advokát bude poskytovať právnu pomoc vo svojej kancelárii na Štúrovej ul. č. 20 v Košiciach
alebo na inom dohodnutom mieste
3) Advokát bude poskytovať právnu pomoc členom ZO VMHD pri DPMK a.s. v rozsahu
všeobecných konzultácií. Pokiaľ bude s poskytnutím právnej pomoci spojené vykonanie
iného ako zmluvného právneho úkonu bude tieto náklady platiť člen ZO VMHD pri DPMK a.s.
osobitne.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Záväzky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
o advokácii č. 35/2009 Z.z. a Obchodným zákonníkom.

2) Dodatok k zmluve o právnej pomoci sa uzatvára na skúšobnú dobu do konca roku 2016.
3) Predĺženie platnosti Dodatku je možné po vzájomnej dohode.
4) ZO VMHD pri DPMK, a.s. je povinná vyplatiť paušálnu odmenu do 15 dňa v mesiaci
prevodom na účet vedený vo VÚB Košice – centrum, č. ú . 10048542/0200.
5) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží jedno vyhotovenie každá
zo zmluvných strán.

V Košiciach dňa 1. 5. 2016

................................................................
Základná organizácia vodičov MHD
pri DPMK, a.s. Košice
zastúpená predsedom ZO
Ivanom Horváthom

........................................................
JUDr. Gerhard Zvolánek
advokát

