
I
Mandátna zmluva

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Mandatárom: Advokátska kancelária - JUDr. Hedviga Gallová
Čučmianska dlhá Č. 45, 048 01 Rožňava
IČO: 35526343
zap. v zozname advokátov pod. Č. 0437
bankové spojenie: 4003846122/7500 (ČSOB a.s. pob. Rožňava)

a
Mandantom: Obec Hrušov

Obecný úrad Hrušov Č. 5, 04943 Hrušov
IČO: 00328308
Gabriel Parti - starosta

l.
Predmet zmluvy

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že mandatár zabezpečí v prospech mandanta
právne služby v zmysle zák. Č. 586/2003 Z. z. o advokácií v znení jeho dodatkov a zmien,
a to v oblasti obchodnoprávnej, majetkoprávnej, pracovnoprávnej, poskytovania právnych
porád riadiacim orgánom spoločnosti, posudzovania zmlúv a dohôd po právnej stránke,
uplatňovania právnych nárokov v súdnych konaniach, zastupovania mandanta v právnych
záležitostiach pred súdmi, rozhodcovskými komisiami a orgánmi činnými v trestnom konaní,
ďalej pred medzinárodnými obchodnými súdmi, zabezpečenia prípravy a zhromažďovanie
potrebných dôkazných materiálov k týmto jednaniam.

Právnu službu zabezpečuje mandatár v prospech mandanta v takom časovom limite,
aby nedochádzalo ku preklúzii a premlčaniu uplatňovaných nárokov mandanta.

S týmto cieľom mandant udeľuje mandatárovi plnú moc jednotlivo pre každý prípad,
ktorý bude mandatár v mene a na účet mandanta vykonávať na základe tejto zmluvy.

II.
Lehota plnenia

Mandatár bude činnosť podľa čl. I vykonávať od účinnosti tejto zmluvy na dobu
neurčitú.

III.
Odmena

Za činnosť podl'a bodu I tejto zmluvy zaplatí podľa dohody účastníkov zmluvy mandant
v prospech mandatára v zmysle ust. § 5 Vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb, paušálnu sumu mesačne vo výške 100,- €
(slovom jednosto EUR) na účet mandatára, a to na základe fakturácie mandatára
s dohodnutou dobou splatnosti faktúry - 7 dní.

Všetky náhrady spojené s uplatňovaním právnych nárokov mandanta (cestovné, mimo sídla
mandanta) znáša mandant v plnom rozsahu, a na základe fakturácie mandatára ich
v dohodnutej dobe splatnosti zaplatí.
Mandatárovi sa odmena za právne služby zvyšuje o finančnú čiastku 10 % z každej
vymoženej pohladávky mandanta, ktorá bude vyplatená mandatárovi na základe fakturácie
mandatára v dohodnutej dobe splatnosti.
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IV.
Povinnosti strán

Mandant sa zaväzuje poskytovať mandatárovi včasné, pravdivé, úplné a prehl'adné
informácie a súčasne mu predkladať všetok listinný materiál potrebný k riadnemu
a včasnému poskytovaniu právnej pomoci.

Mandatár je povinný pri poskytovaní právnej pomoci postupovať s odbornou
starostlivosťou podl'a pokynov mandanta a využiť všetky svoje. znalosti na to, aby
poskytovanie právnej pomoci bolo pre mandanta čo najvýhodnejšie.

Mandatár je povinný pri poskytovaní právnej pomoci postupovať v súlade s platnou
legislatívou a so záujmami mandanta, ktoré mandatár pozná alebo musel poznať a v prípade
nevyhnutnosti, si vyžiadať aj pokyny mandanta.

Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti,
ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Mandatár koná v mene mandanta buď osobne alebo je oprávnený na svoju činnosť
použiť aj iné osoby. Za splnenie svojho mandátu však zodpovedá mandatár sám.

Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné
tajomstvo mandanta, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní právnej pomoci.

V.
Výpoveď zmluvy

Obidve strany môžu vypovedať z akýchkol'vek dôvodov (príp. bez uvedenia dôvodov)
písomnou výpoveďou, a to vo výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť 1. dňom
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane, a to čiastočne alebo v celom
rozsahu. Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia dotknutá ani pomerná časť
odmeny; ani úhrady nákladov vynaložených mandatárom do tohto momentu.

VI.
Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie. Pokia l' nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti
zmluvných strán Obchodným zákonníkom, predovšetkým ustanoveniami o mandátnej
zmluve a zák. Č. 586/2003 Z. z. o advokácií v znení jeho dodatkov a zmien. Všetky prípadné
zmeny zmluvy sa uskutočnia len ~ písomnej forme po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Podl'a dohody účastníkov tejto zmluvy táto nadobúda účinnosť od 01.06.2012.
Obecné zastupitel'stvo Uznesením č.28-0Zl2012 zo dňa.06.06.2012 vyslovilo svoj súhlas
s uzavretím tejto zmluvy

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je uzavretá slobodne, vážne a na znak súhlasu
s jej obsahom túto vlastnoručne p d isujú.
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