
 

   MANDÁTNA ZMLUVA  
 

 
Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o., 
Májová 1582, 022 01 Čadca 
IČO: 50 473 522  
IČ DPH:SK2120331598 
 
zast. JUDr. PhDr. Petrom Strapáčom, PhD., konateľom 
 
email: advokat@strapac.sk, tel.:  
 
 
na jednej strane ako mandatár 
 
a 
  

Obec Staškov 
So sídlom:  ul. Jozefa Kronera 588 

Staškov 023 53 
    
 
IČO:   00314293 
DIČ:   2020553271 
v mene ktorej koná: Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 
    
 
na druhej strane ako mandant 
 
 
uzatvárajú podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o poskytovaní právnej 
pomoci 
 
 
     Čl. I 
 

Mandatár sa zaväzuje pre mandanta  poskytovať tieto služby  
 

 poskytovanie právnych služieb, spisovanie zmlúv a právnych podaní 

 právne poradenstvo, odborné konzultácie 

 podávať návrhy na súdy, zastupovať mandanta na súdoch vo veciach 

obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, občianskoprávnych,  

            ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou mandanta, 

 zabezpečovať vymáhanie neuhradených pohľadávok mandanta od tretích osôb, 

 právne služby spojené s výkupom pozemkov pre obec – vysporiadanie pozemkov 

neznámych vlastníkov, vypracovanie kúpnych zmlúv, 

 zabezpečenie bezplatného právneho poradenstva obyvateľom Staškova 

v priestoroch Obecného úradu v dohodnutých termínoch, 

 kontrola a právna konzultácia Všeobecne záväzných nariadení, uznesení a interných 

predpisov obce Staškov 
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     Čl. II 
 

Mandant   sa   zaväzuje,  že  za  poskytované  služby  zaplatí  mandatárovi   mesačne 
odmenu 300 eur s DPH na jeho účet č. SK7502000000003710566854 vedený vo 
VUB Banke, a. s., pobočka Čadca.  
 

Odmena je splatná do 25. dňa v tom - ktorom  mesiaci na účet mandatára. 
 
     Čl. III 
 

Mandátna zmluva je uzavretá na dobu určitú, počnúc dňom 01.01.2019 do 
31.12.2020. 
 
Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať bez uvedenia  dôvodu, a to v trojmesačnej 

výpovednej lehote, počítanej od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 
 
     Čl. IV 
 

Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou. 
Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta, 
v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná, alebo musí poznať. 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. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, len ak to 
zakazuje zmluva alebo mandant. 
  
 
     Čl. V 
 

Je vecou rozhodnutia mandatára, či svoje zmluvné povinnosti splní sám, alebo 
prostredníctvom tretej osoby.  

 
Za splnenie svojho mandátu však zodpovedá mandatár. 
 
 
 
     Čl. VI 
 

Mandant uhradí mandatárovi všetky účelne vynaložené náklady,  ktoré sa viažu 
priamo na vybavenie jeho zmluvného  záväzku. 

 
Na náklady, ktoré  súvisia so záväzkom mandatára len nepriamo, musí mať 

predchádzajúci súhlas mandanta. 
 

 
 
 V Čadci, 31.12.2018 
 
 
 
 
 
 ___________________     ___________________ 
  Mandatár                                                                   Mandant 
  


