
MANDÁ1NAZMLUVA
O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCHSLUŽIEB

(ďalej ako »Zmluva")
uzavretá v zmysle§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. -

Obchodného zákonníka
(ďalej ako „O1:chodný zákonník") a zákona č. 586/2003 Z. z. o
advokácii (ďalej ako uZákon o advokácii") v znení neskorších

predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Mesto Prešov

zastúpené Ing. Františkam Ol'hom, primátorommesta
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO: 327 646
DIČ:2021225679
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
(ďalej ako „Mandant")

a

Beňo & partners advokátska kancelária, s. r. o.
JUDr. JozcfBeňo, PhD., advokát a konateľ
Sídlo: Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
zapísaný v Zozname SAKpod reg. č. 7475
IČO: 44250029
DIČ:2022789472
IČ DPH: SK2022789472

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 21788/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Poprad
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2621 4333
Mobil: + 421 905 412 240, email: beno@advokacia.eu
(ďalej ako „Mandatár'')



2. ZÁV.ÄZKYZMLDVNÝCHSľRÁN

2.1 Mandatár sa zaväzuje poskytovať Právne službys cdbornou starostlivosťou,
podľa časových potrieb .Mandanta a vždy na vysokej profesionálnej úrovni.
Mandatár sa ďalej zavä.,uje chrániť a presadzovať záujmy Mandanta a riadiť sa
jeho pokynmi, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismt a oznamovať
Mandantovi všetky info1mácie súvisiace s poskytovaním Právnych služieb podľa
tejto Zmluvy, ako aj ďalšie informácie, ktoré môžumaťvplyv najeho rozhodnutie.
Mandatár vyhotoví všetky dokumenty súvisiace s Právnymi službami vždy podľa
požiadaviekMandanta. Zároveň vedie evidenciu prevzatýc;h vecí a raz ročne, resp.
aj inokedy na základe požiadavky mandanta ju zasiela Mandantovi spolu s
vyznačením aktuálneho stavu veci.

2.2 Mandant je vždy oprávnený akýkoľvek dokument, stanovisko alebo právnu
informáciu od Mandatára rozmnožovať, kopírovať, prekladar, začleniť do iného
dokumentu akýmkoľvek iným spôsobom1 pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.
2.3 Mandant poskytr: e Mandatárovi jemu dostupné úplné a pravdivé
informácie a podklady }otrebné k riadnemu poskytnutiu Právnych služieb.
Mandatár si je povinný vyžiadať predloženie ďalších informácií, pokiaľ by
poskytnuté údaje nestačili k poskytnutiu Právnych služ.eh na zodpovedajúcej
úrovní, alebo aspoň píson:ne upozorniťMandanta na túto :;kutočnosť.

2.4 Mandant sa zaväzuje doručiť Mandatárovi v konkrétnom novovzniknutom
prípade plnú moc v primeranej lehote umožňujúcej riadne plnenie predmetu
ZmluvyMandatárom a dodržanie príslušných lehôt.

2.5 Mandatár je povinný po dobu účinností Zmluvy byť riadne poistený pre
prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností pri poskytovaní
Právnych služieb. Poruše.ríe tejto povinnosti je dôvodom pre odstúpenie od
Zmluvy zo stranyMandanta.

3. ODI\'IENAA PLATOBNÉ PODMII~NI{Y

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatárovi za jeho činnosť podľa tejto
Zmluvy prináleží zmluvná hodinová odmena (ďalej len "Odmena") vo výške 60
€ vrátane DPH, t. j. 50 €~ bez DPH / mandatár je platcom DPH/ a to za každú
celú hodinu poskytovania právnych služieb.

3.2 Mandatár bude mesačne zostavovaťvýkaz odpracovaných hodín s rozpisom



4. ZÁNIK PRAVA POVINNOSTÍ

4.1 Táto Zmluvaje uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2023.
4.2 Mandant je oprávr..ený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy, pričom odstúpenie je
účinné dňomjeho doručenia Mandatárovi a Mandatár nie ju oprávnený up]atňovať si
z tohto titulu voči Mandantovi žiadne nároky okrem Odmeny prislúchajúcej v zmysle
článku 3, bod3.1 a výnimiek uvedených v bode 3.5 tejto Zmluvy za úkonyvykonané do
skončenia tejto Zmluvy.

5. I>OVINNosi·MLČANLIVOSTI

5.1 Mandatár sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skut:Jčnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním Právnych služieb, v súlade s ustanovením
§ 23 Zákona o advokácii.

5.2 PovinnosťMandatára zachovávaťmlčanlivosť o všetkých skutočnostiach trvá aj
po skončení poskytovania Právnych služieb.

5.3 V odôvodnených prípadoch je Mandant oprávnený zbaviť Mandatára
mlčanlivosti vo vzťahu k poslq,tovanej, či poskytnutej Právnej službe.
5.4 Mandatár nie je oprávnený poskytovať médiám akékoľvek stanovisko alebo s
nimi komunikovať bez predchádzaj6ceho písomného súhlasu Mandanta. Tieto
pravidlá je Mandatár povinný dodržiavaťaj po ukončení spolupráce s Mandantom na
základe tejto Zmluvy.

5.5 Mandant súhlasí, aby Mandatár uvádzal svoju účasť m:1 poskytovaní Právnych
služieb podľa tejto Zmluvy vo svojich firemných referenciách: životopisoch, na svojej
internetovej stránke a pod.

5.6 Výsledky vykonanéhiJ predmetu Zmluvy dohodnuté v článku 1 tejto Zmluvy
slúžia výhradne pre potrebyMandantu a Mandant ich môže spracovávať, publikovať,
zverejňovať a inak s nimi nakladať.

6. DORUČOVANIE

6.1 Strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti a oznámenia podľa tejto Zmluvy
budú doručované buď osobne, kuriérom alebo poštou, faxom či e-mailom druhej



8.4 Strany si poskytnú všetku nevyhnutnú súčinnosť " súvislosti s plnením
predmetu tejto Zmluvy alebo zmlúvpredvídaných touto Zmluvou,
8.5 Zmluva je podpísanú v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z
ktorých každá Strana obdrž! dve (2) vyhotovenia.
8.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy môžu byť vyhotovené iba na
základe vzájomnej dohody t:trán vo formepísomných, číselne označených dodatkov, s
výnimkou tých prípadov stanovených touto Zmluvou, ktoré oprávňujú Stranu

kjednostrannému úkonu.

V Prešove, dňa . V Poprade, dňa ..

Mandant: Mandatár:

-r---- ----------· -----~----,--•--- ,

Ing. FrantišekOľha
primátormesta

JUDr. Jozet Beno, PhD.
advokát a konateľ


