
MANDÁTNA ZMLUVA

Advokátska kancetária JUDr' Ęeter Strapáč' PhD' s' r' o''

' Ut. í7 novembra 3215, 022 01 Cadca
.;' lčo: so 473 522

lč optl:sx2120331598

zast. JUDr. PhDr. Petrom Strapáěom, PhD', konateľom

email: advokat@strapac.sk, tel': 0908 588 05í

na jednej strane ako mandatár

So sídlom:
obec Staškov
ul. Jozefa Kronera 588
Staškov 023 53

a

lco:
DIC:

00314293
2020553271
lng. Ladislav Šimčisko, starosta obcev mene ktorej koná:

na druhej strane ako mandant

uzatvárajú podl,a s 566 a nasl. obchodného zákonníka túto zmluvu o poskytovanĺ právnej

pomocl

cl. I

Mandatár sa zaväzu1e pre mandanta poskytovať tieto sluiby

. poskytovanie právnych sluŽieb' spisovanie zmlúv a právnych podanĺ

. práVne poradenstvo, odborné konzultácie

.podáVaťnávrhynasúdy,zastupovaťmand.antanasúdochvoveciach
obchodnoprávnych, pracovnoprávnych' občianskoprávnych'

ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou mandanta'

. zabezpečovať vymáhanie neuhradených pqhl'adávok mandanta od tretích osÔb'

. práVne sluŽby spojené s výkupom pozemkov pre obec - vysporiadanie pozemkov

neznámych vlastnĺkov, Vypracovanie kúpnych zmlúv'

. zabezpečenie bezplatného právneho poradenstva obyvatel'om Staškova

v priestoroch obecného úradu v dohodnutých termĺnoch'

o kontrola a právna konzultácia Všeobecne záväzných nariadenĺ' uznesenĺ a interných

predpisov obce Staškov



Mandant sa zaväzuje, że za poskytované sluŽby zaplati mandatárovi mesačne

odmenu 400 eur pil;-ĎÉ! na jerló"ĺ"ůěi-Ě.'skžsoźóoooöooog71o566854 vedený vo

VÚg ganke, ä. S., pobočka Cadca'

odmenajesplatnádo25.dňavtom-ktorommesiacinaúčetmandatára

čl. ll

cl. lll

Mandátnazmluvajeuzavretánadobuurčitú,počnúcdňom01,01.2022do
31.12.2022.

Zmluvné strany mÔŽu zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu' a to v trojmesačnej

výpovednej lehote, 
'äJä;ä 

ää"ł.' jnJň".i".ä ňasreáujuceho po dorucení výpovede.

Mandatárjepovinnýpostupovaťprizariad'ovanízáleŽitostĺsodbornoustarostlivosťou.
Cinnosť, na ktoru.u 'äíoät,ł 

żavi".^i,' fi"ii.l|ý y'iut9_.n*ať podl'a pokynov mandanta'

v súlade s jeho .á"J';ńi, Ŕtoré mano"iäi pó'ná,'alebo musĺ poznať' Mandatár je povinný

oznámiť mandantoúi všetky okolnosti,'Řörě;i'iii pri zariaáoiani záleŻitostí a ktoré mÔŽu

mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. óo porynóv manáánta sa mÔŽe mandatár odchýliť'

len ak je to nalieh."Jňôíýńnutné v 
'..u1*äń1nil."nq 

a mandatár nemôŽe včas dostať jeho

súhlas. Ani v týchto prípadoch sa vsár mandatár nesmie od pokynov odchýliť' len ak to

zakazuie zmluva alebo m andant'

cl. lv

cl. v

Je vecou rozhodnutia mandatára, Öi svoje zmluvné povinnosti splnĺ sám' alebo

prostrednĺctvom tretej osoby'

Za splnenie svojho mandátu však zodpovedá mandatár

cl. vl

Mandant uhradí mandatárovi všetky. účelne vynaloŽené náklady' ktoré sa viaŽu

p'i"mo ň" výoavenie jeho zmluvného záväzku'

Na náklady, ktoré súvisia So záväzkom mandatára len nepriamo' musĺ mať

predchádzajÚci sÚhlas mandanta'

V faaci, 

f
' '' ^-i/. - -/

' l11ł\
^łý

12.2021

I

/łőrlot'''^
5. t.s

Mandant


