Mandátna zmluva
ktoru uzavreli:
klient:

Obec Marcelová, Námestie Slobody

starostom obce Ervinom Vargom,

1199,

946 32 Marcelová, tČo: oogoossO, DIČ: 2021046681, zast.
a

advokát:

Mgr, Peter NyÚl, advokát_zapísaný v zozname S|ovenskej advokátskej komory pod č.922, so sídlom ul,
JaroŠa 4, 934 05 Levice, ICo: 34l05040, IC pre DPH: SKl020315136, č.ú.134519265510200,

kpt.

v súlade s § 1 ods. 2 zákona č, 586/2003 Z.z. avyhlášI<y č,65512004 Z.z. (ďalej len ,,vyhláška")

takto:
Článok t.

Advokát sa zavázuje pos§tnúť klientovi ústne právne rady vo veci posúdenia možnosti uplatniť náhradu škody
z dóvodu krátenia nenávratného finančnéhopríspevku na predmet zákazky,,Odkanalizovanie obce Marcelová _
stavebný dozor" postupom verejne súťažeod S,B. Development, s.r.o, na základe mandátnej zmluvy zo dřn
28.6.2010 uzavretej medzi Obcou Marcelová a S,B. Development, s.r.o. Advokát je povinný poskytnúťprávne
služby vo svojom sídle formou osobného rokovania s klientom do 25.10.2016,-Presný termín osóbného

rokovania navrhne klient tak, aby sa rokovanie mohlo uskutočniťdo 25.10.2016.
Článok tt.

Advokát sa móže dať zastúpiť iným advokátom, pri jednotlivých úkonoch móže advokáta zastupiť advokátsky
koncipient alebo aj iný pracovník advokáta.

Článok III.
Klient sa zavázuje vytvoriť pre advokáta podmienky pre riadne poskytovanie právnych služieb, najmá predložiť
najeho žiadosť potrebné listiny.

Článok IV.
(1) Klient sa zavdzuje zaplatiť advokátovi paušálnu odmenu 600,- €.
(2) Odmena podťa ods.

1

je splatná na základe vystavenej faktúry advokátom do 10 dní od doručenia faktúry-

(3) Advokát má nárok v},ričtovať odmenu k25.10.2015,

Članok V.

(1) Náhrada hotových výdavkov za poštovné, poplatky za poštovépoukážky, listové zásielky (obyčajné,
doPoručené, prioritné, expresné, letecké) a iné zásielky v tuzemsku a popiatky zaielefonické hovory v tuŽemiku
za úkony uvedené v článku IV. je zahnutá v odmene.

(2) VýdavkY za Úkony mimo sídla advokáta (cestovné, nocíažné,náhrada za premeškaný čas a d'alšie hotové
v}davky) nie sú zahmuté v odmene.
(3) odmena podťa článku IV, a náhrady podťa ods, 2 sa zvyšujúo daň z pridanej hodnoty,

Článok VI.
Zmluva jelzavretá na dobu určitúdo 25.10.2016.

Článok VIL

(l) Klient

móŽe zmluvu PÍsomne vypovedať s uvedením dóvodov alebo bez
uvedenia dóvodov, Výpoveď je

účinná doručením.

(2) Advokát je oPrávnený odstupiť od zmluvy len zo závažných
dóvodov, najmá ak sa narušila nevyhnutná
dóvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore , p..apismi
t<omory.
(3) Advokátje oPrávnený odstuPiť od zmluvy, ak klient
napriek poučeniu advokátom trvánatom, aby advokát
postupoval podl'a j eho pokynu.
(4) odstúPením od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom,
ked'prejav vóle odstúpiťdójde klientovi,
(5) Advokátje Povinný do 15 dní od doručenia oznámeniaklientovi
o odstúpeníod zmluvy v za§tupovanej veci
vYkonať vŠetkY neodkladné ÚkonY, ak klient neurobí iné opatrenia.
To neplátí, ak klient Šmámíadvokátovi,že
na splnení tejto povinnosti netrvá.

Článok VI[.
(1) Zmluva bola vYhotov,ená v 2 rovnopisoch, z ktorych
každá zmluvná strana obdrží1 rovnopis. podpisom
tohto rovnoPisu zmluvY klient potvrdzujé, že advokát mu vydal jedno
pisomne vyhotovenie zmluvy.

(2) Zml,wné strany vyhlasujú, že zmluw uzatvorili na základe
vlastnej slobodnej a
prečítali,jejobsah rozumejú a na znak súh|asuju vlastnoručne podpisujú
Marcelová 12,10.2016

vóle, zmluvu si

Levice
Siovenskej
]CO: 3$ ]l

.] |l

