Mandátna zinluva
uzavretá V zmysle ustanovení 5566 a nas‘!. zákona č 5J3/199] Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov apodľa zákona Č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhlášky č 655/2004 Zz.
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších
predpisov
(d‘alej len „zin!uva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Mandant:
Obchodné mono:
Sídlo:

IČO:
V zastúpení:

Obec Lozorno
Hlavná 1,900 55 Lozorno
00304905
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta

(ďalej aj ako „mandant“)

Mandatár:
Obchodné meno:
Sídlo:

iČo:
iČ DPH:
Bankové spojenie:
BAN:
V zastúpení:
Zápis v zoznanic SAK:
(d‘alej aj ako „mandatáť‘)

Mgr. Eugen Gronych, advokát
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava I
37928040
SKl 044959652
Poštová banka, as., Bratislava
SK5465000000000092407499
Mgr. Bugen Gronych, advokát
Č. 5604

I.
Predmet zmluvy
I.

Predmetom a úČelom tejto Zmluvy je poskytovanie právneho poradenstva mandantovi
mandatárom, výkon právnych služieb a zastupovanie mandanta pred sůdnymi orgánmi,
všetko v súvislosti so súdnym konaním o určenie neplatnosti skončenia pracovného
pornem a priznanie mzdových nárokov od 01.08.2017, vedenom Okresným súdom
Bratislava III pod spis. zn. 7Cpr/2 1/2017, v ktorom mandant je v procesnom postavení
žalovaného.

2.

V súlade s ustanovením *1 ods.2. písm. n) zákona Č. 343/2015 Z.z. sana civilnú zákazku
alebo konccsiu, ktorej predmetom je
1. právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom
konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v mom obdobnom konaní,
2. právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konaniapodľa prvého bodu,
alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne
poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu uvedený zákon
o verejnom obstarávaní nevzt‘ahuj e.

II.
Povinnosti mandatára
1.

Mandatárj e povinný postupovat‘ pri poskytovaní právneho poradenstva a výkone právnych
služieb podľa tejto zmluvy s vynaložením potrebnej odbornej starostlivosti.

2.

Mandat& vykonáva svoju Činnost‘ v súlade s pokynmi mandanta, ako i v súlade s jeho
záujmami. Mandatár je povinný bezodidadne oznámit‘ mandantovi všetky skutočnosti,
ktoré móžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta a ktoré sa mandatárovi stali známe v
súvislosti s vybavovaním záležitostí mandanta.

3.

Mandant je povinný pri udelení mandátu j ednoznaěne a zreteľne vymedziť pokyny na
výkon mandátu, na ktorých dodržaní trvá. Rovnako je oprávnený takéto pokyny dávat‘ aj v
priebehu výkonu mandátu, je na to však vždy povinný bezodidadne Po tom, ako ho o to
mandatšr požiada.

4.

Mandatár sa móže od pokynov mandanta odchýlit‘, len pokiaľ je to nevyhnutné a nie je
možné včas získat‘ súhlas mandanta. Takéto odchýlenie nie je možné, pokiaľ ho mandant
‚zýslovne zakáže.

„.

Povinnosti mandanta

1.

Mandant je povinný oznámit‘ mandatárovi všetky skutočnosti potrebné pre výkon jeho
povinností podľa tejto zmluvy a odovzdaf mu podklady a informácie, ktoré sú nevyhnutně
pre riadne splnenie povinností mandatára, a to s primeranou Časovou rezervou potrebnou
pre riadny a včasný výkon povinností mandatára.

2.

Akékoľvek písonmosti, ktoré mandatár pie mandanta, na jeho pokyn alebo v jeho mene
pri plnení tejto zmluvy vyhotoví, vrátane podaní a písomných právnych úkonov a tiež
písomnosti, ktoré mandant zved mandatárovi pu výkone mandátu podľa zmluvy abbo v
súvisbosti s mandátom, sú od poČiatku písomnost‘ami patriacimi mandantovi. Mandant
bene na vedomie, že tieto nie sú predmetom registratúry mandatára.

3.

Mandatár sa zaväzuje Po dobu trvania tejto zmluvy niadne uchovávat‘ tie písomnosti
mandanta podľa predchádzajúceho odseku.

4.

Mandatár nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť abbo úplnost‘ akejkoľvek informácie
poskytnutej mandantom, ani nezodpovedá za škody, ktoré sú spósobeně neposkytnutím
potrebných informácií abebo nepresnost‘ou abebo neúplnosťou poskytnutých informácií zo
strany mandanta alebo nesprávnosťou či nevhodnosťou jeho pokynov.

5.

Mandantje povinný uhrádzať mandatárovi odmenu v súlade s či. IV tejto zmluvy.

6.

Mandant je povinný na požiadanie mandatára vystaviť a mandatárovi predbožif osobitně
plnomocenstvo na zastupovanie v konaní v predmetnej právnej veci.

Iv
Odmena
1.

Mandatárovi prináleží za posicytnutie práwieho poradenstva a výkon právnych služieb
podľa tejto zmluvy tarilhá odmena podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách
a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znenf neskorších predpisov.

3.

Mandatárovi vzniká nárok na odmenu za každý úkon právnej pomoci v zmysle osobitného
predpisu Po jeho vykonaní ‚ najneskór však okamihom právoplatného skončenia súdneho
konania uvedeného v či. I tejto zmluvy alebo okamihom, ktorým bude predmetná právna
vec skončená mým spósobom (zastavenie konania, mimosúdne urovnanie a pod.).

4.

Za účebom úhrady odmeny vystaví mandatár faktúru, k odmene bude fakturovaná aj DPH
v zmysle príslušných právnych predpisov. Faktům vystaví mandant do 7. dňa mesiaca
nasledujúceho Po vzniku nároku na odmenu.

5.

Splatnosť faktú~ je 30 dní odo dňa jej doruěenia mandantovi.

V
Zodpovcdnost‘ za škodu
1.

Zodpovednosť za Škodu sa riadi ustanoveniami prislušných právnych predpisov.
VI
Tryanie zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do skonČenia právnej ved uvedenej v či. I tejto
zmluvy právoplatným rozhodnutím príslušného súdu vo veci alebo uznesením o zastaveni
konania.

2.

Túto Zmluvu může ktorákol‘vek zo zmluvnýeh stián písomne vypovedat‘, ato aj bez udania
důvodu. Výpoveď nadobudne účinnost‘ uplynutím jedného mesiaca od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po jej doručení dnihej zmluvnej strane.

VII
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnost‘ dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným
predpisom.

2.

Akékoľvek zmeny a dopinenia tejto zmluvy je možné vykonat‘ len písomne vo forme
dodatkov a so súhlasom obidvoch znňuvných strán.

3.

Práva a povinnosti zmluvných stán touto zmhivou neupravené sa nadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú nešit‘ prípadné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou.
Pokiaľ zmluvné strany nedospejú k dohod; je ktorákoľvek ze zmluvných strán oprávnená
prcdložif spor na rozhodnutie súdu veene, miestne a kauzálne príslušnému podľa
Civilného sporového poniadku.

5.

Mandant a osoby za neho túto zmluvu podpisujúce súhlasia s tým, aby pne účely
spracovania tejto zmluvy, predmetnej právncj veci ako aj pre účely identifikáeie
predpísanej prislušnými právnymi predpismi mandatár spracovával a ukiadal vo svojich

informačných systémoeh alebo v informačných systénioch tratích osób osobné údaje
mandanta a osób táto zmluvu za mandanta podpisujúcich. V prípade, ak pri výkone
mandátu bude nevyhnutné poskytnúť alebo spracovať osobně údaje akejkoľvek osoby
zaväzuje sa mandant obstarať a predložit‘ písomný súMas takejto osoby v súlade s
príslušnými predpismi platnými ‚T SR v predpísanej a potrebnej fonne podľa pokynov
mandatára. Mandatár sa zaväzuje pri ukiadani a spracúvani týchto osobných údajov
dodržiavať všetky príslušné právne predpisy platné v SR.
6.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovrtopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Každá zo zmluvných strán dostane Po jednom vyhotovení.

Z,nluvné strany vyhlasujů, že si text tejto zmluvy riadne a dóírladne prečftali, jeho obsahu
porozuineli. že tento vyjadruje jdi slobodnů a vážnu vóľu prostů altýchlwľvek ornylov, že túto
zm/uvu neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok. čo poívrdzujú podpisrni
osób oprávnených v inene zmluvných strán 1wnat~

V Lozorna dňa P
Obec Lozorno
(mandant)

‘5

V Bratislave dňa 08.04.2019

.

Mgr. Eugen Gronych, advokát
(rnandatár)

V

Mgr. Luboš Tvrdoň

Mgr. Bug a Gronych

starosta obce Lozorno

advokát

