Mandátna zmluva
oposkytovaní právnych služieb
Obec Klokoč
zastúpená: Radoslav Hruška – starosta obce
sídlo: Obecný úrad Klokoč
Klokoč 1, 962 25 Klokoč
IČO: 00319996
DIČ: 2021318706
bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú. 4725412/0200
IBAN: SK37 0200 0000 0000 0472 5412
(ďalej len mandant)
a
JUDr. Jana Sivoková, advokátka
číslo osvedčenia: 3101
miesto podnikania: Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
IČO: 50881426
DIČ: 1032800186
IČ DPH: SK 1032800186
bankové spojenie: SLSP Hriňová, č.ú. 0400738557/0900
IBAN: SK90 0900 0000 0004 0073 8557
(ďalej len mandatár)

I.
Predmet zmluvy
1) Predmetom zmluvy je poskytovanie právnych služieb pre mandanta, podľa jeho potrieb
a požiadaviek, najmä:






právne poradenstvo
vypracovanie, resp. pripomienkovanie zmlúv a iných právnych podaní
právne zastupovanie v konaniach pred súdom, orgánmi štátnej správy a samosprávy
vymáhanie pohľadávok
iné právne služby

(ďalej len zariaďovanie záležitostí)

II.

Práva apovinnosti zmluvných strán
1) Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou,
podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami. Mandatár je povinný oznámiť
mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí a ktoré môžu mať
vplyv na zmenu pokynov mandanta.
Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné
v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.
2) Mandatár je povinný zariadiť záležitosti osobne, prípadne prostredníctvom tretej osoby
len so súhlasom mandanta. V prípade uskutočnenia záležitosti treťou osobou zodpovedá
mandatár tak, ako keby ju uskutočnil osobne.
3) Mandant je povinný odovzdať mandatárovi včas veci a informácie, ktoré sú potrebné na
zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár.
4) Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, ktoré súvisia
s mandantom, alebo s ktorými príde do styku zariaďovaní záležitostí.
5) Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi veci, ktoré za neho
prevzal pri zariaďovaní záležitostí.
6) Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je
mandant povinný vystaviť včas mandatárovi písomnú plnú moc.
III.
Odmena aplatobné podmienky
1) Odmena za vykonanú činnosť uvedenú v bode I. tejto zmluvy je stanovená dohodou a to
vo výške 100,- € vrátane DPH (slovom Jednosto eur) mesačne.
2) Mandant a mandatár sa dohodli, že v dohodnutej odmene nie sú zahrnuté náklady spojené
s vykonávaním právnej pomoci a že tieto bude uhrádzať mandant.
3) Mandatár bude dohodnutú odmenu faktúrovať za kalendárny mesiac pozadu, vždy do 5.
dňa nasledujúceho mesiaca, s lehotou splatnosti 7 dní od vystavenia faktúry.
4) Mandant odmenu v dohodnutej sume bude uhrádzať prevodným príkazom na účet
mandatára, vždy v lehote splatnosti jednotlivých faktúr.
5) Mandant a mandatár sa dohodli, že trovy právneho zastúpenia vzniknuté v súvislosti
s touto zmluvou a priznané súdnym rozhodnutím v prospech mandanta alebo mandatára
prislúchajú v celom rozsahu mandatárovi.

IV.

Doba platnosti zmluvy
1) Zmluva sa uzatvára od 01.09.2021 na dobu neurčitú.
2) Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu a to
písomne s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť od prvého
dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.
V.
Záverečné ustanovenia
1.) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a, ods.1)
Obč.zák.
2.) Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu robiť len po obojstrannom súhlase
zmluvných strán a len v písomnej forme.
3.) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dostane každá zmluvná strana
jeden.
4.) Všetky vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy v nej neupravené sa riadia ustanoveniami
príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
V Klokoči, dňa .....................
za mandanta:

mandatár:

......................................
Radoslav Hruška
starosta obce Klokoč

......................................
JUDr. Jana Sivoková
advokátka

