
MANDÁTNA ZMLUVA  

 

uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v 

spojení so znením zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii  v platnom znení 

 

medzi 

Mandantom:     Obec Krajné 
   so sídlom Krajné 52, 916 16 Krajné 

   IČO: 00 311 715 

               zastúpeným: JUDr. Jánom Konečníkom – starostom obce 

   

Mandatárom:    Mgr. Júliusom Meszárošom  

                                            miesto podnikania Nám. sv. Anny 7269/20B, Trenčín 911 01 

                                           IČO: 31 118 968 

 preukaz advokáta č. 1550                                         

za týchto podmienok: 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Mandatár sa týmto zaväzuje poskytovať mandantovi právne služby v rámci uplatnenia 

nároku mandanta na zaplatenie sumy 47483,40 Eur s prísl. titulom vydania bezdôvodného 

obohatenia  proti Poľnohospodárskemu družstvu Krajné so sídlom Krajné 14, 916 16 

Krajné, IČO: 36 722 804. V rámci právnych služieb mandatár vykoná prípravu a následné 

podanie žalobného návrhu na príslušnom súde (Okresný súd Nové Mesto nad Váhom), 

zastupovanie mandanta na pojednávaniach na súde, prípadné porady 

s mandantom/rokovania s protistranou, prípravu všetkých potrebných podaní na súd 

(žaloba, vyjadrenia, odvolania atď.) resp. všetky úkony potrebné v konaní na súde a to 

všetko až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o podanej žalobe. 

1.2 Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok mandatára poskytovať v prospech 

mandanta právne služby v rozsahu ako sú uvedené v bode 1.1 tohto článku zmluvy a na 

druhej strane záväzok mandanta za poskytnuté právne služby zaplatiť mandatárovi riadne 

a včas dohodnutú odplatu.  

 

II. 

Odmena mandatára a spôsob jej úhrady 

 

2.1 Účastníci dohodli odmeňovanie mandatára za poskytovanie právnych služieb v rozsahu 

ako sú uvedené v článku I. bod 1.1 tejto zmluvy tarifnou odmenou v zmysle § 10 ods. 1, § 

13a ods. 1, § 16 ods. 3, § 17 ods. 1, §18 ods. 3 Vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách 

a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, 

pričom tarifná hodnota jedného úkonu právnej služby je vo výške 519,49 Eur. K tejto 

hodnote je mandatár oprávnený pripočítať režijný paušál vo výške aktuálnej pre príslušný 

kalendárny rok a aktuálnu výšku DPH.  

2.2 Mandant sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu na účet mandatára uvedený vo faktúre 

mandatára v lehote splatnosti faktúry, ktorú je mandatár oprávnený vystaviť po 

uskutočnení každého úkonu právnej služby. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia 

mandantovi.  

2.3 Mandatár pri zastupovaní mandanta v súdnom konaní začatom na návrh mandanta je 

povinný vyúčtovať (vyčísliť) trovy konania a právneho zastúpenia konajúcemu súdu.   



2.4  Ak mandatár poskytne právnu službu na inom mieste než vo svojom sídle alebo sídle 

mandanta, je oprávnený účtovať popri dohodnutej odmene náhradu preukázaných 

cestovných výdavkov vypočítaných podľa osobitného predpisu (opatrenie MPSVaR č. 

181/2008 Z. z.) a náhradu za stratu času za čas strávený cestou do tohto miesta a späť vo 

výške 1/60 výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu (§ 17 ods. 1 vyhl. č. 

655/2004 Z. z.).    

 

III. 

Miesto poskytovania právnych služieb 

 

Mandatár bude právne služby poskytovať vo svojom sídle prípadne v sídle mandanta, taktiež 

na iných miestach určených povahou vybavovanej veci (bydliská, sídla účastníkov, sídla 

úradov, súdov a inštitúcií, atď.).   

 

IV. 

Záväzky zmluvných strán 

 

4.1 Mandant sa zaväzuje poskytovať mandatárovi včasné, pravdivé a úplné informácie a 

listinný písomný materiál potrebný na riadne vybavenie veci.  

4.2 Mandatár je pri poskytovaní právnych služieb povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou, zachovávať právne predpisy a v ich medziach sa riadiť pokynmi 

mandanta, je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy mandanta, uplatňovať všetko, čo 

podľa svojho presvedčenia a pokynu mandanta pokladá za užitočné.  

4.3 Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 

záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. Od pokynov mandanta 

sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta 

a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas.  

4.4  Mandatár je pri poskytovaní právnych služieb povinný zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach týkajúcich sa mandanta, o ktorých sa dozvie pri poskytovaní právnych 

služieb, alebo v priamej súvislosti s ním. 

 

V. 

Doba platnosti zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom jej účinnosti  do právoplatnosti 

rozhodnutia súdu o žalobe mandanta na zaplatenie sumy 47483,40 Eur s prísl. titulom 

vydania bezdôvodného obohatenia. 

5.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom 

účinnosť nadobudne postupom podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom 

znení dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle mandanta.   

5.3 Od tejto zmluvy môže pred uplynutím doby na ktorú bola uzavretá každá zo strán 

jednostranne odstúpiť v prípade, ak druhá strana závažným spôsobom poruší niektoré z jej 

ustanovení a to najmä:  

a) mandant môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia záväzku mlčanlivosti zo 

strany mandatára, alebo ak na jeho strane dôjde k strate dôvery k mandatárovi, 

b) mandatár môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 22 ods. 1, ods. 2, ods. 3 zák. 

č. 586/2003 o advokácii v platnom znení. 

5.4 Zmluva zanikne dňom nasledujúcim po doručení písomného oznámenia o odstúpení 

jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy.   



5.5 Inak je možné ukončiť platnosť tejto zmluvy vzájomnou písomnou dohodou zmluvných 

strán, platnosť zmluvy sa končí dňom uvedeným v písomnej dohode.  

5.6 V prípade, ak všeobecne záväzný právny predpis alebo táto zmluva vyžaduje, aby sa 

určitá listina doručila druhej zmluvnej strane, bude sa doručovanie uskutočňovať formou 

doporučenej listovej zásielky zaslanej prostredníctvom pošty alebo kuriéra na adresu 

adresáta zásielky uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak si adresát zásielku zaslanú mu na 

túto adresu neprevezme ani v siedmy deň od jej uloženia na pošte, alebo ak kuriér nemôže 

zásielku odovzdať, alebo adresát odoprie zásielku prevziať, považuje sa zásielka týmto 

dňom za doručenú. Ak dôjde k zmene adresy pre doručovanie niektorej zo zmluvných 

strán, je táto zmluvná strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu 

adresy pre doručovanie, ak sa tak nestane, považuje sa za doručenú každá zásielka, ktorá 

jej bola zaslaná na adresu pre doručovanie uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to aj v 

prípade, ak sa zásielka vráti ako nedoručená, dňom doručenia je v takom prípade siedmy 

deň nasledujúci po dni, keď bola zásielka podaná na poštovú prepravu alebo na prepravu 

prostredníctvom  kuriéra.  

   

VI. 

Záverečné ustanovenia  

 

6.1 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, každá zo 

zmluvných strán dostane po jednom  vyhotovení.   

6.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom oboch 

zmluvných strán formou písomného dodatku. 

6.3 Vzťahy adresne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zák. č. 513/1991 

Zb. - Obchodného zákonníka a zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení. 

6.4 Súhlas s uzavretím tejto zmluvy udelilo obecné zastupiteľstvo obce Krajné na jeho 

zasadnutí dňa 11.11.2019 uznesením číslo 49/2019. 

6.5 Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav slobodnej a vážnej vôle, vedomé si 

jej dôsledkov, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zároveň vyhlasujú, 

že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

 

 

V Krajnom, dňa 22.11.2019   

 

 

   

Za mandanta:     Mandatár: 

 

 

 

 

 

…………..……………………….…... ............................................................ 

             JUDr. Ján Konečník                   Mgr. Július Meszároš  

           starosta obce                                            advokát           

 


