
MANDÁTNA   ZMLUVA 
 
1. Advokát:   Mgr. Maroš Ježík, advokát 
   so sídlom Okružná č. 871/65, Stará Ľubovňa, 064 01 
   IČO : 37 877 291 
   bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., pobočka Poprad číslo účtu: 2626032484/1100 
   (ďalej v texte ako mandatár)  
   Pracovisko Poprad, Mnoheľova č. 17, 058 01 
 

a 
 
2.  Klient:   Správa mestských komunikácií Poprad  
                            so sídlom v Poprade, Levočská 3312/37,058 01 
                            IČO : 00 696 463 

zriadená uznesením č. 1/1991 zo dňa 17.01.1991 bod C 025 c ako príspevkovú 
organizáciu s účinnosťou od 01.02.1991, ktorú zriadilo Mesto Poprad 

   zastúpený:       Mgr. Petrom Fabianom, riaditeľom  
   (ďalej v texte ako mandant) 
 
uzavreli podľa ust. § 566 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. a ust. § 1 ods. 2 zákona o advokácii č. 586/2003 Zz.  a ust. 
§ 2 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. . túto 

mandátnu zmluvu 
 

I. 
 1. Mandatár sa zaväzuje poskytovať mandantovi právnu pomoc na jeho požiadanie v tomto rozsahu : 
- zastupovanie v konaní pred štátnymi a samosprávnymi orgánmi, zastupovanie v konaní pred súdmi, notárskymi 
úradmi, obecnými (mestskými a okresnými) úradmi a ďalej v konaniach medzi mandantom a inými právnickými 
subjektami, 
- poskytovanie právnych rád a uskutočňovanie konzultácií v rámci vybavovania právnej agendy, 
- spisovanie podaní, návrhov a iných listín ako aj iných potrebných písomností právneho charakteru, 
- poskytovanie právneho poradenstva zamestnancom spoločnosti. 
 2. Advokát je povinný zastupovať podľa ustanovení Zákona o advokácii. Svoje úlohy vyplývajúce mu z 
tejto zmluvy môže plniť mandatár aj prostredníctvom svojich substitútov, ktorých si sám ustanoví a poverí ich 
vybavením záležitosťou mandanta. 

II. 
 Touto zmluvou mandant splnomocňuje mandatára k jeho právnemu zastupovaniu a súčasne mu udeľuje 
plnomocenstvo v tomto rozsahu : 
„Advokát je oprávnený zastupovať mandanta vo všetkých právnych úkonoch, podávať návrhy a žiadosti, 
uzavierať zmieri a pokonávky, uznávať uplatnené nároky, vzdávať sa nárokov, podávať opravné prostriedky, 
námietky alebo rozklady a vzdať sa ich, vymáhať nároky, plnenie nárokov prijímať, ich plnenie potvrdzovať, to 
všetko aj vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebná zvlášť plná moc. Táto plná moc sa udeľuje aj v 
rozsahu práv a povinností podľa Trestného poriadku a Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka a Občianskeho 
súdneho poriadku, Obchodného zákonníka." 

III. 
 Mandant poskytne v spojitosti s právnou pomocou zastupujúcemu advokátovi všetky informácie, vydá 
mu v pôvodine alebo hodnovernom odpise listiny a oznámi mená a adresy svojich pracovníkov, ktorí môžu 
svedčiť alebo vystupovať vo veci ako informovaní zástupcovia. Mandatár bude poskytovať právnu pomoc na 
svojom pracovisku, ktoré ma zriadené v Poprade, Mnoheľova 17 v stanovenom pracovnom čase. 
 V prípade nevyhnutnej potreby a po dohode s mandantom môže poskytovať právnu pomoc mandantovi 
aj v jeho sídle resp. iných vhodných priestoroch. 
 

IV. 
 1. Za poskytovanú právnu pomoc sa mandant zaväzuje platiť v súlade s úst. § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z. 
mesačne paušálnu odmenu vo výške 500,- € (slovom : Päťsto eur) + DPH 20% vo výške 100,- € t.j. spolu sumu 
600,- € s DPH a to za každý aj začatý mesiac. Táto výška je určená s prihliadnutím na to, že rozsah prác pre 



mandanta nebude presahovať 12 hodín mesačne. Pokiaľ by tento rozsah bol prekročený počas dvoch mesiacov, 
tak je oprávnený mandatár požiadať mandanta o rokovanie za účelom zvýšenia mesačnej paušálnej odmeny. 
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že: 
a) advokátovi patrí podielová odmena za mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok klienta voči jeho 
obchodným partnerom - odporcom, a to: 
 - v prípade vymoženia pohľadávky na základe písomnej výzvy advokáta v rámci mimosúdneho riešenia sporu, 
patrí advokátovi okrem paušálnej odmeny aj podielová odmena vo výške 3 % z každej takto vymoženej 
pohľadávky, resp. z jej vymoženej časti, a 
- v prípade vymoženia pohľadávky na základe procesného zastupovania advokátom v rámci súdneho, 
rozhodcovského a prípadne exekučného riešenia sporu, patrí advokátovi podielová odmena vo výške 3 % z 
každej takto vymoženej istiny pohľadávky, resp. z jej vymoženej časti istiny, a podielová odmena vo výške 10 % z 
vymoženého príslušenstva pohľadávky, resp. z vymožených úrokov z omeškania pohľadávky. Pohľadávka sa 
považuje za vymoženú až dňom jej pripísania na účet klienta. 
 2. Paušálna odmena bude vyúčtovaná mesačne faktúrou splatnou najneskôr do 7. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca s tým, že úrok z omeškania predstavuje 0,05 % fakturovanej sumy za každý deň 
omeškania. Náhrada výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky (poštovné, hovorné), administratívne 
výdavky a miestne prepravné ( v meste Poprad ) je zahrnutá v dohodnutej odmene. Paušálna odmena môže byť 
po dohode s mandantom fakturovaná aj v inej lehote ako mesačnej. 
 3. Mandant znáša zo svojho, t.j. do paušálnej odmeny sa nezapočítavajú náklady na úradné poplatky 
stanovené zákonom. Tieto poplatky platí mandant priamo. Pokiaľ poplatky pre krátkosť lehoty zaplatí advokát, 
môže ich vyúčtovanie vykonať ihneď. Rovnakým spôsobom budú hradené a účtované hotové výdavky, najmä 
náhrada cestovného mimo mesta Poprad, telekomunikačné výdavky, pokiaľ nie sú kryté paušálom, výdavky za 
znalecké posudky, preklady a odpisy a náhrada za premeškaný čas (úst. § 18 písm. a), b) cit. vyhl.). 
 4. Sumy priznané mandantovi v súdnych alebo iných konaniach proti odporcovi resp. proti žalobcovi ako 
náhrada trov právneho zastupovania ( prísudok ) sa do paušálnej odmeny nezapočítavajú a patria priamo 
mandatárovi. Ak ich odporca alebo žalobca zaplatí priamo mandantovi, je tento povinný to oznámiť mandantárovi 
a tento vystaviť na sumu rovnajúcu sa priznaným trovám faktúru so splatnosťou 7 dní. Klient sa zaväzuje 
bezodkladne poskytovať advokátovi informácie o vymožení (o úhradách) advokátom vymáhaných pohľadávkach 
pre účely vzájomného vyúčtovania podielovej odmeny advokáta uvedenej v tomto článku tejto zmluvy. Klient sa 
zaväzuje uhradiť advokátovi uvedenú podielovú odmenu, na základe advokátom predloženého účtovného 
dokladu (faktúry 7-dňovej lehote splatnosti, a to na horeuvedený bankový účet advokáta. 
 

V. 
 1. Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 01.09.2011 na dobu určitú a to do 31.12.2012. Účastníci 
zmluvy môžu ukončiť jej platnosť a účinnosť buď písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou adresovanou 
druhému účastníkovi bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote počítanej od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane. Uplynutím doby, na ktorú sa zmluva uzatvára alebo 
uplynutím výpovednej lehoty je potrebné udelené plné moci mandantom mandatárovi pokladať za odvolané. O 
tejto okolnosť je mandatár povinný vyrozumieť súdy a iné orgány, v konaní pred ktorými mandatár zastupoval 
mandanta. Po skončení právneho zastúpenia je mandatár povinný vykonávať ešte neodkladné úkony právnej 
pomoci, pokiaľ mandant neurobí iné opatrenia. 
 

VI. 
 1. V ostatnom sa na tento zmluvný vzťah primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka, 
 2. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré obdržala každá zo zmluvných strán. 
 3. Zmena zmluvy je možná len písomnou formou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia, najskôr však dňom 01.09.2011. 
 4. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
 V Poprade, dňa 26.08.2011    V Poprade, dňa ....................... 
 
 Mandatár :     Mandant : 


