
M A N D Á T N A Z M L U V A 
uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

I. 

Zmluvné strany 

M a n d a n t : 

Obec Kolárovice 
IČO: 00 321 362 
DIČ : 2020626443 
Nieje platca DPH 
Sídlo : Kolárovice 389, 013 54 

Konajúci prostredníctvom Ing. Jozefa Hruštinca, starostu obce 

(ďalej len ako „mandant") 

a 

M a n d a t á r : 
JUDr. Ivana Tomkowa 
advokátka 
Sídlo : Kvačalova 1, 010 04 Žilina 
IČO: 42 071 381 
DIČ : 1081790952 
Nieje platca DPH 
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., č. ú. : 5411275001/5600 

IBAN : SK63 5600 0000 0054 1127 5001, SWIFT : KOMASK2X 
Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5160 
(ďalej len „mandatár") 

ktoré zmluvné strany uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení túto mandátnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva"): 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb mandatárom pre mandanta podľa 
Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a v zmysle ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Mandant udeľuje mandatárovi plnú moc ku všetkým právnym úkonom, ktoré bude 
mandatár menom mandanta vykonávať na základe tejto zmluvy. Mandatár podľa tejto zmluvy 
bude v prospech mandanta vykonávať nasledovné právne činnosti: 

2.1.1 Vypracovanie a pripomienkovanie nasledovných dokumentov: 
- všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy 
- návrhy zmlúv 
- rozhodnutia spojené s výkonom úradnej moci 

2.1.2 Poskytovanie právnych stanovísk prostredníctvom elektronickej komunikácie k 
nasledovným dokumentom: 
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2.2 

3.1 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

- rozhodnutia a odpovede ku podaniam a úkony v zmysle Zákona č. 9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach 
- rozhodnutia a odpovede ku podaniam a úkony v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám 
- rozhodnutia a ostatné úkony podľa Zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
- rozhodnutia a ostatné úkony, v oblastiach, v ktorých mandant vykonáva úlohy 
spojené s výkonom štátnej správy 

2.1.3 Poskytovanie právneho poradenstva orgánom obce telefonickou alebo 
elektronickou formou 

Právne služby budú poskytované na základe požiadania mandanta. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že na poskytovanie právnych služieb na podklade tejto zmluvy sa nevzťahuje Zákon 
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 1 ods. 2, 
písm. n)) 

Mandatár sa zaväzuje poskytovať mandantovi právne služby uskutočnením právnych úkonov 
alebo poskytovaním iných právnych služieb v mene mandanta a na jeho účet, a mandant sa 
zaväzuje zaplatiť mu za to dohodnutú odmenu. 

III. 
Doba trvania zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu zmluvy do 31.12.2020. 

IV. 
Povinnosti mandatára 

Mandatár je povinný pri zabezpečovaní záležitostí mandanta postupovať s odbornou 
starostlivosťou a chrániť záujmy mandanta. 

Mandatár sa zaväzuje, že bude pravidelne mandanta informovať o svojom postupe pri plnení 
predmetu zmluvy. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri 
plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

Všetky informácie a údaje, poskytnuté mandatárovi mandantom v súvislosti s jeho činnosťou, 
bude mandatár považovať za dôverné a zachová ich v tajnosti. Zaväzuje sa, že tieto údaje či 
informácie nebude ďalšie rozširovať, s výnimkou prípadov, kedy je ich využitie potrebné 
alebo užitočné pre účel splnenia predmetu tejto zmluvy. 

Mandatár môže k splneniu tejto zmluvy použiť iné osoby, ak to považuje za vhodné a účelné, 
zodpovedá však v takomto prípade za ich konania tak, ako keby konal sám. 

Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti upozorniť mandanta na zrejmú nevhodnosť 
jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody. V prípade, že i napriek 
upozorneniu mandatára trvá mandant na plnení podľa pokynov, nezodpovedá mandatár za 
takto vzniknutú škodu. 
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7.2 V prípade, že táto zmluva neupravuje všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami, riadia sa tieto 
ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Práva a povinnosti mandanta 

5.1 Mandant je povinný odovzdať mandatárovi všetky podklady, dokumenty a informácie, ktoré 
sú potrebné ku splneniu predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje na žiadosť mandatára s ním 
spolupracovať. 

5.2 Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi odmenu uvedenú v bode VI. tejto zmluvy. Okrem 
tejto odmeny je mandant povinný uhradiť mandatárovi náhradu hotových výdavkov účelne 
a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, a to na súdne 
poplatky a iné poplatky, znalecké posudky, cestovné a náhradu za stratu času, to všetko v 
prípade, že si mandatár tieto výdavky vyúčtuje. 

5.3 Vyššie uvedené náhrady je mandatár oprávnený si uplatňovať podľa ust. §15, §16, §17 
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách 
advokátov za poskytovanie právnych služieb a zároveň podľa Zákona č. 283/2002 Z.z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov. 

VI. 
Odmena mandatára 

6.1 Mandatárovi za jeho činnosť podľa tejto zmluvy patrí dohodnutá odmena nasledovne : 

6.1.1 Za činnosť podľa 61. II. bodu 2.1.1 zmluvy vo výške zmluvnej hodinovej odmeny vo 
výške 70,- EUR za každú začatú hodinu poskytnutej právnej služby. 

6.1.2 Za činnosť podľa 61. II. bodu 2.1.2 zmluvy vo výške zmluvnej hodinovej odmeny vo 
výške 60,- EUR za každú začatú hodinu poskytnutej právnej služby. 

6.1.3 Za činnosť podľa čl. II. bodu 2.1.3 zmluvy vo výške zmluvnej hodinovej odmeny vo 
výške 50,- EUR za každú začatú hodinu poskytnutej právnej služby. 

6.2 Odmena podľa bodu 6.1 zmluvy je splatná na základe daňového dokladu - faktúry, súčasťou 
ktorej bude časová špecifikácia poskytnutých právnych služieb, s lehotou splatnosti 14 dní odo 
dňa vystavenia faktúry. 

6.3 Pri poskytovaní právnych služieb nad rámec tejto mandátnej zmluvy zaplatí mandant 
mandatárovi okrem dohodnutej odmeny v predchádzajúcich odsekoch naviac vzájomne 
dohodnutú odmenu. 

6.4 Okrem dohodnutej odmeny patrí mandatárovi aj náhrada trov právneho zastúpenia priznaná 
mandantovi súdnym rozhodnutím v konaniach, v ktorých mandatár zastupoval mandanta. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmeniť obsah zmluvy je možné iba vzájomnou dohodou vo forme dodatku zmluvy, písomnou 
formou. Dohoda musí byť písomná, inak je neplatná. Mandatár si vyhradzuje právo v prípade 
neplnenia si povinností zo strany mandanta od tejto zmluvy odstúpiť. 
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7.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jej 

podpísaní jeden exemplár. 

V Žiline, dňa 01.08.2019 

Za mandanta 

Obec Kolárovice 
Konajúci prostredníctvom 
Ing. Jozef Hruštinec, 
starosta 

OSEC KOLÁROVICE 
o b e c n ý úrad 

013 54-KOĽÁROVtCE-
IČO: 321362, DIČ: 2020626443 

Za mandatára: 

JUDr. Ivana Tomkowa 
advokátka 

JUDr. Ivana TOMK0WA 
a d v o k á t k a / / 

IČO-42 071 3SI.J61Č: 1OÔ1790952 
S A K . r e / c . 5 1 6 0 -1-


