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         Mandátna zmluva 
o poskytovaní právnych služieb 

  

 Advokátska kancelária 
 Mgr. Eva Popovičová - advokát 
 Okružná 63 
 058 01 Poprad  
 IČO: 42 039 746 
 zapísaná do zoznamu advokátov SAK č. 5573  

 
 (ďalej len mandatár) 

a 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Ul. Vojtecha Spanyola 43 
012 07 Žilina  
zastúpená: MUDr. Štefanom Volákom – riaditeľom 
IČO: 17335825 
DIČ: 2020699923 
IČ DPH: SK 2020699923 

 

(ďalej len mandant) 

 
 
Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania  podľa § 102 zákona  
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko sa jedná o zákazku s nízkou 
hodnotou. 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Mandatár sa zaväzuje, že bude pre mandanta poskytovať právnu pomoc na 
požiadanie riaditeľa mandanta, pričom táto bude spočívať v metodickej 
a konzultačnej príprave pracovníkov mandanta, najmä na konania pred súdom a 
obchodnými inštitúciami, v spisovaní návrhov zmlúv a iných obchodných písomností, 
posudzovaní návrhov zmlúv od tretích strán a zároveň tomuto poskytne právnu 
pomoc a poradenstvo pri výkone činnosti mandanta, pri vymáhaní pohľadávok 
mandanta a pri reštrukturalizácii záväzkov mandanta. Mandatár je povinný 
zúčastňovať sa rokovaní mandanta s obchodnými partnermi, prípadne inými tretími 
osobami, ak ho o to požiada mandant.  

2. Za týmto účelom mandant udelí mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony, 
ktoré bude mandatár v mene a na účet mandanta vykonávať na základe tejto zmluvy 
a kde si to bude vyžadovať povaha právneho úkonu. 
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II. 
Lehota a miesto plnenia 

 
1. Mandatár bude túto činnosť vykonávať od podpisu tejto zmluvy na dobu určitú do 

30.4.2013. Miestom plnenia je sídlo mandatára, v prípade požiadania mandanta aj 
sídlo mandanta. 

 
III. 

Odmena 
 

1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bola, v zmysle §2 ods. 2 písm. b/ 
Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb, dojednaná paušálna odmena mandatára stanovená a odsúhlasená 
vo výške 2 495 € (slovom: dvetisícštyristodeväťdesiatpäť eur) mesačne, za každý 
začatý mesiac trvania zmluvy.  

 
2. Paušálnu odmenu uhradí mandant vždy do 15-teho dňa príslušného mesiaca na účet 

mandatára vedený v Tatrabanka, a.s., č.ú : 2629158066 /1100, na základe faktúry 
vystavenej mandatárom. Fakturovanú odmenu sa mandant zaväzuje zaplatiť 
v termíne splatnosti, ktorú si zmluvné strany dohodli na 7 dní.  

3. Počas omeškania mandanta s platbou môže mandatár odmietnuť poskytnúť právne 
služby. 

4. Mandatárovi ďalej mimo dohodnutej paušálnej odmeny prislúchajú aj proti inej 
osobe priznané trovy konania - trovy právneho zastúpenia, v  prípade ak na základe 
tejto zmluvy poskytoval právnu službu spočívajúcu v zastupovaní mandanta v 
príslušnom  konaní. 

 
IV. 

Povinnosti strán 
 

1. Mandatár je povinný pri poskytovaní právnej pomoci postupovať s odbornou 
starostlivosťou podľa pokynov mandanta a využiť všetky svoje znalosti na to, aby 
poskytnutie právnej pomoci bolo pre mandanta čo najvýhodnejšie. 
 

2. Mandatár je povinný pri poskytovaní právnej pomoci postupovať v súlade s platnou 
legislatívou a so záujmami mandanta, ktoré mandatár pozná alebo musel poznať 
a v prípade nevyhnutnosti, si vyžiadať aj pokyny mandanta. 
 

3. Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť  mandantovi všetky okolnosti, 
ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
mandanta. 
 

4. Mandatár koná v mene mandanta buď osobne alebo je oprávnený na svoju činnosť 
použiť aj iné osoby. Za splnenie svojho mandátu však zodpovedá mandatár sám. 
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5. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné 
tajomstvo mandanta a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vymáhaní 
pohľadávok. 
 

6. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetky informácie a odovzdať 
mandatárovi doklady potrebné na výkon jeho činnosti a to podľa dožiadaní 
mandatára obratom. 
 

7. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby 
mandatár mohol právnu pomoc uskutočniť včas a riadne. V prípade potreby 
poskytovania právnej pomoci v sídle mandanta sa mandant zaväzuje poskytnúť 
mandatárovi adekvátne kancelárske priestory v sídle mandanta s potrebným 
vybavením. 
 

8. V prípade porušenia povinností mandanta, uvedených v bode 6. a 7. tohto článku, 
mandatár nezodpovedá za škodu a iné ujmy, ktoré z tohto dôvodu vznikli 
mandantovi. V tomto prípade má mandatár právo od  ďalšieho čiastkového plnenia 
predmetu právnych služieb odstúpiť a mandant sa zaväzuje uhradiť mandatárovi 
preukázateľne vynaložené výdavky a časť odmeny za dovtedy vykonané právne 
služby.  

V. 
Výpoveď zmluvy 

 
1. Obidve strany môžu zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou, a to vo výpovednej 

lehote  
2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, a to v celom rozsahu. 

2. Za činnosť riadne vykonanú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu 
dohodnutej paušálnej odmeny. 

3. Po uplynutí výpovednej doby je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú 
sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na 
to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením 
činnosti súvisiacej s vymáhaním pohľadávok. 

4. Po ukončení zmluvy je mandatár povinný vrátiť mandantovi všetky doklady prevzaté 
od neho v súvislosti s vymáhaním pohľadávok. 

5. Sporné otázky vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť prednostne 
dohodou a až keď sa ich nepodarí vyriešiť dohodou, prostredníctvom súdu. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva je spísaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých mandatár dostane 1 vyhotovenie 
a mandant 2 vyhotovenia. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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3. Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite, zrozumiteľne, zmluvné strany si ju 
prečítali, rozumejú jej a na znak súhlasu ju podpisujú.  

4. Všetky prípadné zmeny zmluvy sa uskutočnia len v písomnej forme po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. 

5. Na dôkaz súhlasu s celým obsahom zmluvy pripájajú zmluvné strany svoje podpisy. 
 
 
 
V Poprade, dňa 3.1.2013 
 
 
 
 
Za mandatára:       Za mandanta: 
 
 
 
 
...................................     ................................... 
Mgr. Eva Popovičová      MUDr. Štefan Volák  
advokát                       riaditeľ    


