
JUDr. Jiří Martaus, advokát
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
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Zapísaný v zozname SAK i~od č.3782
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Číslo: 29/11

ADVOKÁT KLIENT
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
sídlo: Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/4 1
IC•: 315524

~š Deň vystavenia: 18.07.2011
Splatnost‘: 7 dní od doručenia
Císlo spisu advokáta: C 18/10

varlaflhlnys mbol: 11810
Vyúčtované podl‘a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR Č. 655/2004 Z.z. a článku IV.

Mandátnej zmluvy o poskytnutí právnychslužieb Č. 245/2010/Práv. uzavretej medzi
advokátom a klientom

Odmena advokáta - 468,71 eur úkon právnej služby a podielová odmena 10% zo
sumy 82.148,3 1 eur

EC: Odmena advokáta za Doskytnutie právnych služieb v právnej veci proti
- o neplatnost‘ záložnej

zmlu na . ozemku • are. Č. C-KN 475/1 v kat. úz. Li • tovsk‘ Mikuláš

Dátum Odmena za úkony právnej služby a podielováodmena

06.05 .2010

18.06.20 10

04.04.20 1.1

11.04.20 11

26.05.2011
18.07.2011

Spolu odmena po zl‘ave:

15 .Ó7.20 10

vyhláška č.
655/2004 EUR

Z.z.
46,71

46,71

46,71

46:,71

8.214,3

- 1.642,97
8.446,70

Klientoin zaplatená záloha na základe faktúry Č. 18/10: 1.874,84

6.571,86 eurZOSTÁVA K ÚHRADE:
(slovom: šesťtisícpät‘stosedemdesiatjeden eur a osemdesiatšest‘ centov)

Vystavil dňa 18. 7. 2011:

- prevzatie a príprava zastúpenia v súdnom *14 ods.1
konaní o neplatnosť záložnej zmluvy písm.a)
- spísanie žaloby o neplatnosť zmluvy o zriadení * 14 ods.1
záložného práva (Okresný súd Liptovský písm.b)
Mikuláš sp. zn. 8C/129/2010)
- spfsanie dohody o urovnaní, dohody o zrušení *14 ods.1
kúpnej zmluvy, dohody o zrušení predkupného písm.f)
práva, vrátane rokovaní s protistranou
- spísanie spät‘vzatia návrhu, vrátane spísania * 14 ods. 1
~á~havkladzánikupredkupnéhopráva~ ~písm±)—
spísania podania k záznamovému konaniu
Správy katastra Liptovský Mikuláš 5~. Zn.
Z 64/2010
- podielová odmena 10 % zo sumy 82.148,3 1 eur ~ 7 ods.1,2
- poskytnutá zl‘ava z podielovej odmeny vo
v ‘ške 2% zo sumy 82.148,31 eur


