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I.

Zmluvné strany
1. OBEC KOLAČKOV so sídlom Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa
Štatutárny zástupca: Ján Horanský, starosta
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Stará Ľubovňa
Číslo účtu:
13420-602/0200
IČO:
00 329 959
št. občan SR
(ďalej len “mandant”)

2. Advokátska kancelária:
JUDr. Rudolf Demjan, sídlo 065 22 Mníšek nad Popradom 112
Pracovisko-poštová adresa: Farbiarska 47/19, 064 01 Stará Ľubovňa
Čís. licencie SAK:
2985
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s., obchodné miesto Stará Ľubovňa
Číslo účtu:
0532839528/0900
IČO:
37 164 082
št. občan SR
(ďalej len „mandatár“)

II.
Predmet zmluvy
2)
Mandatár sa zaväzuje pre mandanta vykonávať zastupovanie v právnych veciach
uskutočňovaním úkonov, prijímanie doporučených písomností, vykonávaním právnych rozborov,
podávaním návrhov a podaní na súdy a iné inštitúcie, podávaním opravných prostriedkov,
vzdávanie sa ich, vymáhanie nárokov a ďalšie s tým priamo súvisiace úkony.
2)
Mandatár sa zväzuje podľa svojich schopnosti a znalostí poskytnúť právne služby
uskutočnením právnych úkonov mandantovi podľa jeho pokynov vo veci predmetu zmluvy. Za tým
účelom mandant podpisuje mandatárovi plnomocenstvo, ktorý sa môže
dať tiež zastúpiť
substitútom.
III.
Odplata mandatára
1) Mandant sa zaväzuje platiť mandatárovi podľa Vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb odmenu na základe vystavenia faktúry mandatárom a
to na účet mandatára zriadený v Slovenskej sporiteľni, a. s., obchodné miesto Stará Ľubovňa, čís.
účtu 0532839528/0900, VS 0308, resp. v hotovosti v advokátskej kancelárii. V odmene mandatára
sú zahrnuté režijné náklady a výdavky. Súdne poplatky a ďalšie poplatky sú na ťarchu mandanta.
Mandatár nie je platca DPH.
2)
Prísudky z vyhratých súdnych sporov patria mandatárovi podľa Vyhl. č. 655/2004 Z. z. o
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
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3)
V prípade nutnosti bude k odmene pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade s platnými
právnymi predpismi.
4)
Mandatár má ďalej nárok na cestovné, primerané ubytovacie náklady, náhradu za stratu času
podľa §§ 15 písm. a) a b) 17 ods. 1 Vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb, ktoré budú účtované osobitne. Iné výdavky mandátorovi
neprináležia.
IV.
Iné dojednania
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobú neurčitú s platnosťou a účinnosťou dňom od jej podpísania
zmluvnými stranami.
2) Zmluvné strany môžu túto zmluvu zrušiť vzájomnou dohodou alebo výpoveďou a to v písomnej
forme v trojmesačnej výpovednej lehote.
3) Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve, vrátane tých, ktoré si účastníci navzájom poskytli
pri rokovaniach alebo pre plnenie predmetu zmluvy, sa považujú za dôverné a predmet obchodného
tajomstva. Poskytovať tieto informácie tretím osobám môže zmluvná strana len po
predchádzajúcom písomnom súhlase všetkých účastníkov.
4) Zmena, dodatky a prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme a v znení
odsúhlasenom a potvrdenom obidvoma zmluvnými stranami.
5) Mandátna zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po
jednom rovnopise dostane mandatár i mandant.
6) Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu,
tieto vyjadrujú ich slobodnú, zrozumiteľnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi na tejto zmluve.
V Starej Ľubovni dňa 22. 11. 2011
Podpisy:

JUOr. Rudolf Demjan
Advokátska kancelária
065 22 Mnišek n/Popradom 112
Pracovisko: Farbiarska 47/19'' \
064 01 Stará Ľubovňa
licencia SAK č. 2985
IČO:37164082. Tel.:0917 801 392\ .

Ján Horansk;
mandant

JUDr. Rudolf Demjan
mandatár

