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M a n d á t n a  z m l u v a  
ktorú uzavreli podľa §§ 566 a nasl. Obchod. zákonníka 

 

 

 

Mandatár :     JUDr. Eva Horniaková, advokátka,  
 J. Kozačeka 6, 960 01 Zvolen,  

 IČO: 45029008,  

 DIČ: 1071448169, 

 bank. spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., č. ú.: 6688118003/1111 

na jednej strane a 

 

 

Mandant  :    Obecný úrad Lieskovec 
Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec 

IČO : 00 647 861 

Zast. Michal Turay - starosta 

na strane druhej 

      

 

t a k t o : 

 

I. Špecifikácia právnej služby 

 Na základe tejto zmluvy sa mandatár ako advokát zaväzuje poskytovať mandantovi právne 

služby podľa zákona o advokácii č.283/2002 Z.z.. Právnou službou sa myslí najmä poskytovanie 

právnych rád písomnou alebo ústnou formou, príprava podkladov, osobné rokovanie s mandantom či 

protistranou, vypracovanie písomných podaní, zmlúv, žalôb na súdy.  

Mandatár sa zaväzuje poskytovať právnu pomoc mandantovi vo všetkých právnych veciach 

súvisiacich s činnosťou mandanta vo všetkých odvetviach slov. právneho poriadku okrem tých, na 

poskytovanie ktorých je potrebná zvláštna licencia / patentové zastúpenie, daňové poradenstvo, 

účtovníctvo/- teda jeho zastupovanie a obhajovanie vo všetkých jeho právnych veciach pred súdmi 

všetkých stupňov, orgánmi štátnej správy, samosprávy a ostanými úradmi podľa požiadaviek mandanta, 

vždy však v rozsahu osobitného splnomocnenia na vybavenie konkrétnej veci , ktoré mu mandant podľa 

jeho požiadaviek a záujmov na vybavenie tej ktorej veci súčasne s poverením na vybavenie veci/pri 

prevzatí veci poskytne. 

    

 

II. Práva a povinnosti strán 

 Poskytovanie právnej pomoci sa bude vykonávať v prospech mandanta v priestoroch advokátskej 

kancelárie mandatára vo Zvolene na ul. J. Kozáčeka 6 alebo v priestoroch mandanta, resp. inde podľa 

potreby.  

  

Mandatár sa zaväzuje pre potreby mandanta poskytnúť samostatnú jednaciu miestnosť, ktorá sa 

nachádza v sídle mandatára. 
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Mandatár prehlasuje, že je vlastníkom softwaru – ZEP (zaručený elektronický podpis), ktorý sa 

zaväzuje využívať pri zariaďovaní záležitostí v prospech mandanta v konaní voči správnym orgánom 

a v iných konaniach. 

 

Telefóne a mailové kontakty :  

 

JUDr. Eva Horniaková tel.č. -  0911 450 261, e-mail : horniakova@akhorniakova.sk 
 

 Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou, podľa 

pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatárovi mandant výslovne uviedol. Mandatár 

zariadi záležitosť osobne. 

 Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárom všetku potrebnú súčinnosť na vybavenie jeho 

právnych vecí, najmä vopred poskytnúť potrebné pravdivé a úplné informácie, listinné dokumenty o 

skutkovom stave veci, aby plnenie povinností mandatára voči mandantovi, resp. tretím subjektom a 

osobám bolo účinné a efektívne.  

 

 

 

          III. Zmluvná odmena 
 Odmena za právne služby sa dohodla medzi stranami s poukazom na ust. § 2 ods.2 písm.b), § 5 

písm.a) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o náhradách advokátov za poskytovanie právnej 

pomoci č. 655/2004 Z.z. ako paušálna odmena mesačne vo výške 215 Eur za mesiac pre rok 2019. Každý 

ďalší kalendárny rok sa paušálna odmena bude navyšovať o 5% z dôvodu inflácie e všeobecného nárastu 

cien na trhu, čiže za rok 2020 paušálna odmena 225 Eur za mesiac, za rok 2021 paušálna odmena 240 

Eur za mesiac, za rok 2022 paušálna odmena 255 Eur za mesiac. Mandatár nie je plátcom DPH. 

 Táto odmena bude splatná vždy spätne za ten ktorý kalendárny mesiac, k 5. dňu  nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca, pričom za tento mesiac bude vystavená zo strany mandatárov faktúra, daňový 

doklad. Mandant sa zaväzuje v lehote splatnosti po doručení faktúry dohodnutú odmenu poukázať riadne 

a včas na účet mandatára. 

 V odmene sú zahrnuté bežné hotové výdavky spojené s činnosťou mandatárov / tel. a faxové 

popl., kancelársky papier, kancelárske stroje, internet, bežné poštovné atď./, nie však prípadné súdne, 

správne či iné poplatky platené za mandanta . 

 Ak by poskytovanie právnej pomoci bolo vykonávané mimo miest Zvolen, Žiar nad Hronom, 

mandant  sa zaväzuje mandatárom uhradiť účelne vynaložené výdavky cestovného v rozsahu prísl. 

právnych predpisov, najmä zák. o cestovných náhradách č.283/2002 Z.z. a ust. §15 a nasl. vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti č.655/2004Z.z. v znení platnom ku dňu vykonania úkonu právnej služby.  

 Všetky súdom priznané náhrady odmeny mandatára proti protistrane podľa vyhl. č.655/2004 Z.z. 

o odmenách advokátov sa do paušálnej náhrady nezapočítavajú . 

  

 

 

                IV. Trvanie zmluvy, ukončenie 
 Mandátna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa podpisu zmluvy do 31.12.2022.

 Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomným odstúpením od zmluvy, ktoré sa stane účinným jeho 

doručením druhej strane, avšak jedine v prípade závažného porušenia zmluvných povinností druhou 

zmluvnou stranou. 
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      V. Záverečné ustanovenia 
 Zmluvný vzťah z tejto mandátnej zmluvy sa riadi s poukazom na ust. § 262 ods.1 Obchodného 

zákonníka ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb. v znení neskorších predpisov.  

 Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 originálnych exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

Vo Zvolene dňa 29.3.2019 

 

 

 

 

 

---------------------------------                    ------------------------------- 

Mandatár       Mandant  

JUDr. Eva Horniaková     Obecný úrad Lieskovec 

Michal Turay - starosta 
 

         

 


