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ZMLUVA
O MANDÁTNOM ZASTÚPENÍ

Obec Dolný Bar
JUDr. Lórant Kóša-W.A.L.L. Corporation, s.r.o.

Bratislava, 20. júla, 2015
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Zmluva o mandátnom zastúpení uzatvorená podľa ustanovení § 566 a nasl. Zákona Federálneho
zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších doplnení dňa 20. júla, 2015 medzi:
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1

Mandant :

Obec Dolný Bar
Dolný Bar číslo 30
930 14 Dolný Bar
Slovenská republika
IČO: 00 305 367
DIČ: 2021129946
Zastúpený starostom: Ing. Oskár Bereczk
(ďalej len „Mandant“)

Mandatár :

W.A.L.L. Corporation, s.r.o. - JUDr. Lórant Kóša
Bebravská ulica číslo 7
821 06 Bratislava
IČO: 36 248 991
DIČ: 2020172011
IČ DPH: SK 2020172011
Zastúpené: JUDr. Lórant Kóša – konateľ
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka číslo: 63380/B
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie číslo 3,
811 06 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 2929830408/1100
(ďalej len „Mandatár“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

a

1.2

keďže:
1) Obec Dolný Bar ako subjekt práva podľa Slovenského právneho poriadku bez akéhokoľvek
obmedzenia v oblasti nadobúdania práv a povinností nemá praktické skúsenosti s výkonom zákona
Národnej rady Slovenskej republiky číslo 9/20010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien
a doplnení zákona.
2) Dňa 05.02.2015 bola obci Dolný Bar doručená petícia časti občanov, na ktorú následne nadväzovali
aj sťažnosti niektorých občanov obce Dolný Bar.
3) Mandatár je právnická osoba, súkromná obchodná spoločnosť založená podľa Slovenského
právneho poriadku bez akéhokoľvek obmedzenia v oblasti nadobúdania práv a povinností.
4) Mandatár má skúsenosti, ktoré získal pri svojej činnosti, ktoré sú využiteľné pri obstarávaní
predmetu tejto Zmluvy o mandátnom zastúpení medzi Zmluvnými stranami a ktoré súvisia
s výkonom petičného práva a organizovaním referenda ako aj z oblastí vybavovania sťažností
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 9/20010 Z.z. o sťažnostiach v znení
neskorších zmien a doplnení zákona.
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5) Na základe vyššie uvedeného, ako aj podľa dohody Zmluvných strán sa strany dohodli slobodne
a vážne, určito a zrozumiteľne na uzatvorení tejto Zmluvy o mandátnom zastúpení zo dňa 20. júla,
2015 medzi Zmluvnými stranami ako je nižšie uvedené (ďalej len „Zmluva“).

Čl. II.
Predmet Zmluvy
1) Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť pre Mandanta všetkú a akúkoľvek pomoc a spoluprácu pri
všetkých a akýchkoľvek úkonoch Mandanta, ktoré Mandant musí v zmysle platného právneho
poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým, avšak nevynímajúc Zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo: 9/20010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnení
zákona (ďalej iba „Zákon“) vykonať v súvislosti s petíciou časti občanov obce Dolný Bar, prijatej
mandantom dňa 05.02.2015.
2) Mandatár sa zaväzuje pre mandanta vypracovať/spracovať a predložiť najmä súbor nasledovného:
-posúdenie obsahu prijatých sťažností,
-posúdenie súladu prijatých sťažností so Zákonom,
-vypracovanie postupu Mandanta vo veci vybavenia prijatých sťažností,
-vypracovanie návrhu znenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Dolný Bar vo veci prijatých
sťažností,
-vypracovanie postupu a harmonogramu činnosti orgánov obce Dolný Bar zriadených vo veci
sťažností uznesením obecného zastupiteľstva obce Dolný Bar,
-vypracovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia o sťažnostiach ako podklad pre obecné
zastupiteľstvo obce Dolný Bar,
-posúdenie a pripomienkovanie korešpondencie orgánov obce Dolný Bar vo veciach prijatých
sťažností,
-iné podľa potrieb a požiadaviek Mandanta v súvislosti s prijatými sťažnosťami,
(ďalej iba „Predmet Zmluvy“).
3) Predmet Zmluvy sa bude považovať za splnený riadne v zmysle Zmluvy vtedy, keď Predmet
Zmluvy bude vykonaný Mandatárom podľa Zmluvy a preukázateľným spôsobom prevzatý zo strany
Mandanta, alebo ktoréhokoľvek poslanca obecného zastupiteľstva obce Dolný Bar, či zamestnanca
obecného úradu Dolný Bar, alebo starostom obce Dolný Bar.
Čl. III.
Čas plnenia Predmetu Zmluvy
1) Mandatár sa zaväzuje, že Predmet Zmluvy vykoná bez zbytočného meškania.
2) Mandatár začne s vykonávaním Predmetu Zmluvy okamžite po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.
Čl. IV.
Oprávnenie Mandanta
1) Zmluvou sa Mandatár zaväzuje, že bude vykonávať za odplatu a zariadi za podmienok
dohodnutých v Zmluve pre Mandanta v jeho mene a na jeho účet Predmet Zmluvy a Mandant sa
zaväzuje za podmienok podľa Zmluvy zaplatiť Mandatárovi dohodnutú odmenu.
2) Mandatár je povinný postupovať pri obstarávaní záležitosti pre Mandanta podľa Zmluvy s odbornou
starostlivosťou s využitím jeho skúseností z tejto oblasti.
3) Mandatár je povinný uskutočňovať činnosť pre Mandanta v zmysle jeho pokynov a v súlade s jeho
záujmami a je povinný informovať Mandanta o všetkých a akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli
mať, alebo majú vplyv a význam vzhľadom k Predmetu Zmluvy.
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4) Mandatár je oprávnený konať bez súhlasu Mandanta, alebo v rozpore s jeho pokynmi len vtedy,
keď je to naliehavo nevyhnutné a jednoznačne preukázateľne v záujme Mandanta.
5) Mandant je povinný odovzdať Mandatárovi všetky informácie, ktoré sú potrebné k vykonaniu
Predmetu Zmluvy, ako aj ho informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
ním vykonávanú činnosť.
6) Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať Mandantovi všetky a akékoľvek veci, ktoré
za neho prevzal, alebo iným spôsobom získal počas vykonávania Predmetu Zmluvy.
7) Mandatár zodpovedá za všetkú a akúkoľvek škodu spôsobenú na veciach prevzatých od Mandanta,
alebo získaných od tretích osôb počas vykonávania Predmetu Zmluvy.
8) Mandatár nezodpovedá za porušenie akéhokoľvek záväzku tretích osôb, s ktorou Mandant vstúpil
do právneho vzťahu v súvislosti s Projektom alebo Úverom v rámci plnenia Predmetu Zmluvy, je
však povinný oznámiť Mandantovi všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodovanie
Mandanta o vstupe do takéhoto právneho vzťahu.
Čl. V.
Odmena Mandatára a účelne vynaložené výdavky
1) V prípade, ak Mandatár uskutoční a vykoná činnosť, podľa a v zmysle Predmetu Zmluvy riadne,
bude Mandatár oprávnený požadovať zaplatenie odmeny tak, ako je nižšie uvedené a Mandant sa
zaväzuje takúto odmenu Mandatárovi vyplatiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
štrnástich (14) pracovných dní odo dňa preukázateľného predloženia faktúry-daňového dokladu
v zmysle a za podmienok Zmluvy znejúceho na zaplatenie odmeny pre Mandatára.
2) Výška odmeny Mandatára, na ktorú je oprávnený v zmysle a za podmienok Zmluvy sa rovná sume
vo výške šesť sto (600,00) EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej iba „Odmena“).
3) Mandatár je oprávnený požadovať zaplatenie Odmeny výhradne iba v prípade naplnenia Predmetu
Zmluvy v zmysle a za podmienok podľa Zmluvy.
4) Uhradením Odmeny Mandatárovi zo strany Mandanta riadne a včas, za riadné vykonanie Predmetu
Zmluvy v zmysle a za podmienok podľa Zmluvy všetky a akékoľvek pohľadávky Mandatára voči
Mandantovi zanikajú.
Čl. VI.
Doba platnosti
1) Zmluva medzi Zmluvnými stranami sa uzatvára na dobu neurčitú, ktorá začína plynúť dňom
nadobudnutia platnosti a zároveň aj účinnosti Zmluvy.
2) Platnosť Zmluvy sa prednostne ukončí riadnym a včasným naplnením podmienok Zmluvy
Zmluvnými stranami.
Čl. VII.
Ostatné ustanovenia
1) Mandant je povinný podľa požiadaviek Mandatára s ním v primeranej miere spolupracovať
a poskytovať mu všetky potrebné, alebo ním požadované informácie, ktoré môžu mať, alebo majú
význam pri výkone činnosti Mandatára podľa Zmluvy.
2) Mandatár vyhlasuje a svojím podpisom na Zmluve aj potvrdzuje, že všetky a akékoľvek vyhlásenia
obsiahnuté v Zmluve, sú pravdivé v celosti, v opačnom prípade sa zaväzuje na výzvu Mandanta
nahradiť všetkú a akúkoľvek škodu spôsobenú v tejto súvislosti Mandatovi
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3) Mandant je oprávnený postúpiť časť, alebo všetky práva a povinnosti, jemu vyplývajúce zo Zmluvy
na ktorúkoľvek ním určenú tretiu osobu.
4) Mandant je povinný o postúpení práv podľa bodu 3, tohto článku Zmluvy informovať Mandatára
v písomnej forme.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, vzťahujú sa na právne vzťahy vzniknuté touto zmluvou
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a súvisiacich predpisov.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy, sa budú snažiť vyriešiť
dohodou a v prípade ak k dohode o sporných právach nedôjde, rozhodne s konečnou platnosťou
vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky podľa slovenského práva.
3) Zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
4) Zmeny a doplnky k Zmluve je možné vykonávať len písomne dodatkom, so súhlasom Zmluvných
strán.
5) Zmluvné strany prehlasujú, že jednotlivým ustanoveniam Zmluvy porozumeli čo do obsahu aj
rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.
6) Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, schválená a podpísaná.
7) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4,00) vyhotoveniach, dve (2,00) pre Mandanta a dve (2) pre
Mandatára.

V Bratislave dňa: 20. júla 2015

V Bratislave dňa: 20. júla, 2015

Mandant:

Mandatár:

______________________________

______________________________

Obec Dolný Bar – Ing. Oskár Bereczk

JUDr. Lórant Kóša – W.A.L.L. Corporation, s.r.o.
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