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M a n d á t n a   z m l u v a 
uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

medzi 

Mandant:  Obec Jakubany  

 so sídlom: Obecný úrad, 065 12 Jakubany 555 

 v zastúpení: Ing. Ján Krajňák, starosta obce 

 IČO: 00329924 

 IČ DPH: 2020698559 

 Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 

 Číslo účtu: 13527602/0200 

 

                     /ďalej len „mandant“/ 

a 

 

Mandatár:  JUDr. Viera Komanová, advokát 

 so sídlom:   17. Novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa 

 IČO: 37787918   

 DIČ:  1023262658 

 Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s., pobočka Stará Ľubovňa 

 Číslo účtu: 0530323915/0900 – IBAN: SK 7109000000000530323915 

  

   

                     /ďalej len „mandatár“/ 

Článok I. 

 Predmet zmluvy 

 
Mandatár sa zaväzuje vykonávať  v prospech mandanta poradenské a právne služby v rozsahu 10 hodín mesačne podľa 

požiadaviek mandanta a to v týchto oblastiach: 

 - poradenstvo a právna pomoc v správnych konaniach pri prejednávaní priestupkov 

 - poradenstvo a právna pomoc v stavebných konaniach 

 - poradenstvo a právna pomoc pri vypracovaní vyjadrení vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy 

 - poradenstvo a právna pomoc pri vypracovaní zmlúv 

 - poradenstvo a právna pomoc vo veciach upravených občianskym zákonníkom 

 - poradenstvo a právna pomoc vo veciach upravených obchodným zákonníkom 

 - právne zastúpenie v konaniach pred súdom   

 

 

Článok II. 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobú určitú a to odo dňa podpisu zmluvy do 31.12.2018. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

 

 

Článok III. 

Platobné a fakturačné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandant zaplatí mandatárovi za služby a úkony dohodnuté a popísané v čl. I. tejto  

 zmluvy dohodnutú odmenu vo výške:  

 

250 € vrátane DPH / 1 mesiac poskytovania právnych a poradenských služieb 

                                  

2. Dohodnutá odmena bude splatná na základe faktúry vystavenej mandatárom spravidla jedenkrát za kalendárny mesiac 

a to do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli služby a úkony mandantovi poskytnuté, pričom 

zmluvné strany sa dohodli na 14-dňovej lehote splatnosti jednotlivých faktúr. 

3. Trovy právneho zastúpenia priznané súdom prislúchajú mandatárovi. 



2 
 

 

Článok IV. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Ukončenie tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom ďalej uvedeným nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán  zaplatiť 

zmluvnú pokutu, ak bola dohodnutá, nahradiť škodu a chrániť dôverné informácie vyplývajúce z tejto zmluvy, 

o ktorých je možno vzhľadom na ich charakter rozumne predpokladať, že majú trvať aj po takomto ukončení zmluvy. 

Ukončiť zmluvu je možné výlučne spôsobom podľa tohto článku. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. Na 

výpoveď zmluvy platia pre mandanta ustanovenia § 574 zákona č. 513/1991 Zb. v znení platnom v roku výpovede 

a pre mandatára ustanovenia § 575 Zákona č. 513/1991 Zb. v znení platnom v roku výpovede. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami.  

2. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, súvisiace s plnením tejto zmluvy, budú riešené prednostne 

cestou rokovania a zmieru zmluvných strán. V prípade súdneho sporu sa zmluvné strany dohodli, že príslušným na 

jeho prejednanie a rozhodnutie bude súd v zmysle príslušných ustanovení z. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 

poriadku v platnom znení.  

3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení 

tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné 

alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne 

zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia zmluvy. V prípade rozporu medzi 

ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej 

republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa považuje za doručenú v deň jej 

prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia 

písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje 

posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát 

neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje 

deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Túto 

zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, s obsahom 

zmluvy sa oboznámili, súhlasia s ním a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

7. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení.  

8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.  

 

 

 

V Jakubanoch, dňa 31.01.2018 

 

 

 

 

signed          signed 

 

...............................................................                  ..........................................................

     mandatár           mandant 

                   

               

                      

 


