Splnomocnenie
Splnomocniteľ:
so sídlom:
IČO:
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: , vložka číslo:
štatutárny orgán:
rodné číslo:
bytom:
splnomocňujem
advokáta Mgr. Mariannu Paulíkovú, č. osv. SAK 4190

Advokátska kancelária, Dunajská 39, 811 08 Bratislava,
aby ma obhajoval, resp. vo všetkých právnych veciach zastupoval, aby vykonával všetky
úkony, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy a žiadosti, uzavieral zmiery,
uznával uplatnené nároky, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky a vzdával sa
ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov prijímal, ich plnenie potvrdzoval, menoval rozhodcu
a uzavieral rozhodcovské zmluvy, to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov
potrebné osobitné splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a
povinností podľa Trestného poriadku, Občianskeho súdneho pozadku.
Súhlasím, aby splnomocnený advokát ustanovil za seba zástupcu a ak ich ustanoví
viac, súhlasím, aby každý z nich konal samostatne. Rovnako tak súhlasím, aby v zmysle §
25 ods.3 Občianskeho súdneho poriadku advokát splnomocnil zastupovaním pri
jednotlivých úkonoch svojich advokátskych koncipientov .
Bratislava dňa

____________________
klient

______________________
advokát

Splnomocnenie
Splnomocniteľ:
narodený:
bytom:
rodné číslo:
číslo OP:
splnomocňujem
advokáta Mgr. Mariannu Paulíkovú, č. osv. SAK 4190
Advokátska kancelária, Dunajská 39, 811 08 Bratislava,
aby ma v súlade s ustanoveniami zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii obhajoval,
resp. vo všetkých právnych veciach zastupoval, aby vykonával všetky úkony, prijímal
doručované písomnosti, podával návrhy a žiadosti, uzavieral zmiery, uznával uplatnené
nároky, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky a vzdával sa ich, vymáhal
nároky, plnenie nárokov prijímal, ich plnenie potvrdzoval, menoval rozhodcu a uzavieral
rozhodcovské zmluvy, to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné
splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a povinností podľa Trestného
poriadku, Občianskeho súdneho poriadku.
Súhlasím, aby splnomocnený advokát ustanovil za seba zástupcu a ak ich ustanoví
viac, súhlasím, aby každý z nich konal samostatne. Rovnako tak súhlasím, aby v zmysle §
16 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku advokát splnomocnil mojím zastupovaním pri
jednotlivých úkonoch svojich advokátskych koncipientov

Bratislava dňa
___________________________
klient

___________________________
advokát

