
Mandátna zmluva
o poskytovaní poradenských a právnych sluŽieb

podľa S 566 zákona č. 513/1991 Zb obchodný zákonník v znenĺ neskorŠĺch predpisov

uzavretá medzl

Mandantom:
názov: obec Miloslavov
adresa: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
štatutárny zástupca: Milan Bad'anský, starosta
ICO: 00304948
DlČ: 2020662182
mandant nie je platiteľom DPH
(ďalej len,,mandant")

a

Mandatárom:
obchodné meno : JUDr. Daniela Tenczerová, advokátka
sídlo: Furdekova 8, 851 03 Bratislava
emailová adresa: tenczerova@chello.sk
lČo: go 777 861
DIC: 1025305501
Zapísaná V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory
Pod čĺslom '. 1220
mandatár nie je platiteľom DPH
(ďalej len,,mandatáŕ')

Predmet zmluvy

1. Predmetom te1to zmluvy je poskytovanie poradenských a právnych sluŽieb mandatárom
v prospech mandanta v rozsahu podľa bodu 2 tohto článku.2 Mandant a mandatár sa dohodli, Že mandatár je povinný poskytovat' mandantovi poradenské
a právne sluŽby v obłasti správneho práva, stavebného práva' priestupkového práva a v oblasti
ďalŠĺch právnych predpisov súvisiacich s problematikou a agendou, ktorú zabezpečuje mandant pri
prenesenom výkone Štátnej správy na Úseku stavebného poriadku ako stavebný Úlad prvého
stupňa a to najmä V tomto rozsahu:

a) vypracovanie analýz a vy.1adrení k otázkam mandanta,
b) poradenstvo vo veci vedenia a priebehu správneho konania o správnom delikte - pomoc pri

prĺpĺave návrhov oznámenĺ, návrhov predvolaní, návrhov rozhodnutí, návrhov odvolaní
odvolacĺemu orgánu' návrhov rozhodnuti o odvolaní - autoremedúra, vyjadrenie k námietkam
a stanoviskám účastníkov konania' subsumovanie skutkového deja pod konkretnu skutkovú
podstatu, posúdenie splnenia zákonných podmienok pre vedenie konania - napr. plynutie lehÔt
a pod.,

c) poradenstvo vo veci vedenia a priebehu správneho konania o priestupku podľa stavebného zákona
stavebným Úradom - pomoc pri prĺprave návrhov oznámenĺ, návrhov predvolaní, návrhov
rozhodnutĺ' návrhov odvolaní odvolaciemu orgánu, návrhov rozhodnutĺ o odvoĺaní - autoremedúra,
vyjadrenie k námietkam a stanoviskám Účastníkov konania, subsumovanie skutkového deja pod
konkrétnu skutkovú podstatu podľa stavebného zákona, posÚdenie splnenia zákonných podńienok
pre vedenle konania - napr. płynutie lehÔt a pod.,

d) poradenstvo vo veci protestu prokurátora proti rozhodnutiu mandanta vydaného podľa stavebného
zákona - pomoc pri prĺprave pĺsomnostĺ' usmernenie zamestnancov mandanta pri aplikácii
prĺsluŠných právnych predpisov v sÚvislosti s vybavením veci'

e) poradenstvo pri vypracovávanÍ návrhov odpovedí na pĺsomnosti fyzických osÔb, fyzických osÔb -podnĺkateľov a právnických osÔb adresovaných mandantovi týka1úćich sa spŕavnýcrl konaní
stavebného úradu prvého stupňa.
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il.
Práva a povinnostizmluvných strán

'l. Mandatár poskytne poradenské a práVne sluŽby v Čase po vzá1omne1 dohode medzi mandantom
a mandatárom.

2. Mandant a mandatár sa dohodli, Že mandatár poskytne poradenské a právne sluŽby na zákłade
Žiadosti mandanta v sídle mandanta alebo mandatára cestou Štatutárneho zástupcu mandatára.
alebo prostrednĺctvom odborne splsobilého zamestnanca mandatára

3. Mandant je oprávnený kedykol'vek poŽiadat' mandatára o poskytnutie poradenstva telefonicky
alebo prostredníctvom elektronickej poŠty na adresu uvedenú v záńlavĺ tejtä zmluvy.4 V prĺpade skonČenia poskytovania poradenských sluŽieb mandatárom z dÔvoäov podľa tejto
zm|uvy nie je mandatár oprávnený ďaĺej vykonávat' Úkony podľa tejto zmluvy, nárok mandatára na
prĺpadnú pomernÚ Čast' ođmeny zostáva nedotknutý.5 Mandatár a mandant sa dohodli, Že mandatár je pre prĺpad zmeny sídla povinný túto skutoćnost'
oznámit' mandantovi najneskÔr do piatich dní písomne - listom na adresu mandanta uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy

6. Mandatár je povinný zachovávat' mlČanlivost' o skutotnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone

- činnosti a bude postupovat'v zmysle ochrany osobných Údajov.
7. Mandatár zodpovedá za Škodu, ktorú spÔsobí pri výŔone mándátu.

Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu a ÚČĺnnost' nasledujúci deň po zverejnenĺ na
webovom sídle mandanta.

1il.
odmena mandatára

1. Mandant a mandatár sa dohodli na mesačnej odmene za poskytovanie poradenských sluŽieb
formou pauŠáłnej odmeny vo výŠke 350.-Eur (slovom: tristopätUäsiat Euri za kaŽdý kalendárny
mesiac. odmena je splatná do 14. dňa nasledujÚceho mesiaca na záklađe mesaČnej faktury -
daňového dokladu vyhotoveného mandatárom.

2. Mandatár nie je platiteľom DPH.
3. Mandatár nemá nárok na náhradu hotových výdavkov, telekomunikačných výdavkov' poŠtových

výdavkov' nákĺadov spojených s cestovaním a stratou Času.
4. PauŠálna odmena mandatára je vŽdy splatná k 14' dňu każdého nasledujúceho mesiaca po dobu

platnosti a úČinnosti tejto zmluvy. Mandatár je povinný vystavit' każdý kalóndárny mesiac faktúru -daňový doklad a doruČit' ju mandantovido 7. oňa kaleńdárneho mesiaca.
5. Mandant je povinný zaplatit' pauŠálnu odmenu mandatára na jeho účet' ktoý je uvedený v záhlavĺ
_ |ejto zmluvy a to vŽdy za uplynulý kalendárny mesiac.
6. Za obdobie od 't5'09.2017 do 3o.o9.2o17 uhradí mandant mandatárovi alikvotnú Čast'odmeny vo

výŠke '|75'Ę na zákĺade faktúry za mesiac september.

Platnost' 
" 

oJľń no",, zmluvy

1 Zmluvné strany sa dohodli, że tÚto zmluvu uzatvárajú na dobu určitÚ od 15.o9.2o17 do 31 .12'2017.2. Zmluvu je moŽné ukonČit' písomnou dohodou źmluvných strán alebo pĺsomnou výpoved'ou
ktorejkoľvek zmluvnej strany.

3. Výpovedná lehota je 1 - mesačná a zaěina plynút' prvým dňom nasledujúceho kalendárneho
mesiaca po doruČenĺ druhej zmluvnej strane.

4. Zánik zmluvy nezbavuje Žiadnu zmluvnú stranu povinnosti vysporiadat' práva a povinnosti
zmluvných strán, ktoré vznikli potas platnosti zmluvy'

5. obsah práv a povinností podľa tejto zmluvy je moŽné menit' len na základe písomných dodatkov,
ktoľé budÚ tvorit' neoddelĺteľnÚ sÚČast' tejto zmĺuvy'

V.
Záverečné ustanovenia
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2' Zmluvné strany sa dohodli, Že táto zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán z tohto
záväzkového vzt'ahu sa riadia najmä prĺsĺuŠnými ustanoveniami obchodného zákonnĺka.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva (2) pre
mandanta a jeden ('l) pre mandatára'

4. Zmluvné strany si túto zmluvu podrobne prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojim
podpisom na vŠetkých jej rovnopisoch s vylÚčenĺm akejkoľvek foĺmy tiesne.

V Miloslavov 
", 

on"/?,Úl ,o,, V Bratislave dňa

Mandatár:

/'Ĺ( .f ,o,

Mandant

v

(É
a / JUDĺ. Daniela TENCZEHtlv.,

úJoł.xł.
Frľdełovr 8, 85t B &aörlava

tCO: 30 777 80,/l

3


