MANDÁTNA

ZMLUVA

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obeh. zák. medzi:

Mgr. Milan Migo, advokát
advokátska kancelária Radlinského 29, 026 01 Dolný Kubín
číslo advokátskej licencie: SAK 3695, DIČ: 1021354015
bank. spojenie: SLSP, a.s., pobočka Dolný Kubín, číslo účtu: 0322420788/0900
(ďalej len mandatár)
a
Obec Zázrivá
Sídlo/adresa pre doručovanie: Stred 409, 027 05 Zázrivá
IČO: 00315010, zastúpená JUDr. Matúš Mních, starosta obce
(ďalej len mandant)

ČI. I.
Predmet zmluvy
1J
Účastníci sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy bude za v čl. V. dohodnutú odmenu
poskytovanie právnej pomoci zo strany mandatára mandantovi vo veci o zaplatenie 426.3 86,27€
s prísl., vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp.zn. 8Rob/72/2014, v ktorej bol súdom
vydaný platobný rozkaz na zaplatenie uvedenej sumy mandantom navrhovateľovi - Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Mandatnt prehlasuje, že nesúhlasí s právnym nárokom
navrhovateľa (Min. pôdohosp. a rozvoja vidieka SR) a svoju obranu hodlá založiť na neplatnosti
odstúpenia od Zmluvy (o NFP) č. Z2211012015601 z 01.07.2009 navrhovateľom.
(ďalej len zverený prípad).
ČL II.
Práva a povinnosti mandatára
1./ Mandatár sa zaväzuje poskytovať právnu pomoc pri riešení zvereného prípadu s odbornou
starostlivosťou, pracovať na profesionálnej úrovni, chrániť a presadzovať jem u známe záujmy
mandanta, ktoré vyplývajú z povahy zvereného prípadu.
2.1 Všetky údaje a informácie poskytnuté mandatárovi v súvislosti s jeho činnosťou, je mandatár
povinný uchovávať v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať okrem prípadov, kedy bude
ich využitie nevyhnutné alebo užitočné za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy.
Čl. III.
Práva a povinnosti mandanta
1./ Mandant sa zaväzuje vystaviť mandatárovi splnomocnenie, podľa ktorého bude mandatár
oprávnený vykonávať yšetky úkony smerujúce k tomu, aby bol naplnený účel zmluvy uvedený
v čl. I.
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2./
V prípade, že mandant bez vážneho dôvodu nespolupracuje s mandatárom a sťaží svojou
nečinnosťou alebo liknavosťou plnenie tejto zmluvy (hlavne nepredloží všetky požadované
doklady, resp. informácie), mandatár nezodpovedá za škodu tým spôsobenú.
3./

Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v čl. V. tejto zmluvy.

4./ Mandant sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy nebude bez vedomia mandatára
uskutočňovať právne úkony, ktoré sa budú týkať zvereného prípadu. V opačnom prípade sa
mandatár zbavuje zodpovednosti za prípadnú škodu a má nárok na úhradu všetkých účelne
vynaložených nákladov v súvislosti s takýmto zvereným prípadom.
5./ Mandant má právo, aby bol mandatárom priebežne informovaný o priebehu vybavovania
zvereného prípadu, a to spravidla ústnou formou pri osobných rokovaniach, alebo telefonicky,
pokiaľ z povahy a závažnosti veci nevyplýva, že je nevyhnutná písomná forma vzájomného styku.
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár bude postupovať celkom samostatne, bez ovplyvňovania zo
strany mandanta s použitím vlastných foriem činnosti.
ČL IV.
Odmena mandatára
1./ Zmluvné strany sa - najmä vzhľadom na skutočnosť, že mandatár oboznámil mandanta s tým,
že výsledok sporu je neistý a pozícia mandanta v spore je vzhľadom na všetky okolnosti prípadu
nevýhodná - dohodli na kombinácii tarifnej odmeny (podľa § 10 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb je odmena za zastupovanie v
tomto zverenom prípade vo výške 1,284,49€ za 1 úkon právnej pomoci) a podielovej odmeny.
Mandatár poskytuje mandantovi zľavu vo výške 50% za každý jeden právny úkon - t.j. dohodnutá
tarifná odmena je vo výške 642,25€ za 1 právny úkon.
2./ Zmluvné strany sa vzhľadom na okolnosti prípadu a z toho vyplývajúci veľmi neistý výsledok
súdneho konania dohodli, že odmena mandatára za právne služby mandatára poskytnuté
mandantovi bude určená ako kombinácia dohodnutej tarifnej odmeny a tzv. podielovej odmeny (v
zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 655/2004 Z.z., pričom zmluvné strany sa dohodli, že
táto podielová odmena bude vo výške 3% z hodnoty veci - t.j. zo žalovanej sumy. Mandatár má
nárok na podielovú odmenu alebo jej časť len v prípade úspechu (aj čiastočného) vo veci.
3./ Mandant sa zaväzuje uhradiť mandatárovi dohodnutú tarifnú odmenu vo výške určenej podľa
počtu právnych úkonov vykonaných mandatárom, a to v lehote do 7 dní po predložení vyúčtovania
a faktúry mandatárom mandantovi.
Podielovú odmenu sa mandant zaväzuje uhradiť mandatárovi do 15 dní od právoplatného
skončenia súdneho konania.
Ak sa vec (konanie) skončí len čiastočným úspechom mandanta, mandatár má právo len na
pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.
Ak nemal mandant ani čiastočný úspech vo veci, mandatár má právo požadovať od mandanta
iba dohodnutú tarifnú odmenu + náhradu hotových výdavkov.
3./ Ak sa dostane mandant do omeškania s plnením podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, má
mandatár právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej sumy za každý čo i len začatý deň
omeškania.

2

Čl. v.
Záverečné ustanovenia
1./

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

2./ Vypovedať túto zmluvu môže mandant kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu, a to
písomne s uvedením dôvodu výpovede, pričom výpoveď nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej
mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť. Vypovedať túto zmluvu môže kedykoľvek aj mandatár,
písomne, s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená mandantke, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas účinnosti výpovede. Túto
zmluvu môžu jej účastníci ukončiť kedykoľvek aj vzájomnou dohodou. V prípade skončenia
zmluvy výpoveďou má mandatár nárok na zaplatenie primeranej odmeny v zmysle § 575 ods. 4
Obeh. zákonníka, pričom sa zmluvné strany vzájomne dohodli na tom, že vzhľadom na povahu
činnosti mandatára sa za primeranú odmenu považuje odmena tarifná za dovtedy vykonané právne
úkony + odmena vo výške 1/2-ice podielovej omeny dohodnutej v čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy.
4./ Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5./ Zmeny a doplnky v tejto zmluve môžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným
zmluvnými stranami.
6./ Pokiaľ akákoľvek časť tejto zmluvy, na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju
platnosť, ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti.
7./
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je
pre ne určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujú.
8./ Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých má každý
účastník zmluvy obdrží 1 vyhotovenie.

hodnotu originálu a každý

V Dolnom Kubíne dňa

Mandant
Obec Zázrivá
JUDr. Matúš Mních, starosta obce

Mandatár
Mgr. Milan Migo, advokát
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