
MESTO FIĽAKOVO
IČO: 00316075, sídlo: Radničná č. 25, 986 01 FIĽAKOVO 
zastúpené: Mgr. Attila AGÓCS, PhD., primátor mesta

(ďalej aj „klient “) 
a

JUDr. Róbert GOMBALA, advokát,
advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory so sídlom v Bratislave 
pod poradovým číslom 1187
IČ DPH: SK 1020571420, sídlo: Ulica P. Rádayho č. 14/A, 984 01 LUČENEC, 
bankové
spojenie: VÚB, a.s., pobočka Lučenec, č.ú.: SK0202000000001447319354

(ďalej len "advokát") 
uzavreli túto

M A N D Á T N U  Z M L U V U
o p r á v n o m  z a s t u p o v a n í

(1) Zmluvné strany sa dohodli o poskytovaní právnej pomoci Mestu Fiľakovo advokátom a o 
jej zastupovaní advokátom v právnych veciach.

(2) Advokát sa zaväzuje poskytovať Mestu Fiľakovo právnu pomoc podľa tejto zmluvy vo 
veciach:

*zastupovania Mesta Fiľakovo pred súdmi, rozhodcami, úradmi štátnej správy a inými 
úradmi vo veciach, v ktorých klient poverí advokáta zastupovaním,
^poskytovania porád a konzultácií Mestu Fiľakovo v rámci vybavovania právnej 
agendy Mesta Fiľakovo,
*prípravu a spisovanie pre Mesto Fiľakovo potrebných zmlúv, listín a písomností 
právneho charakteru, vo veciach, v ktorých klient požiada advokáta o prípravu alebo 
spísanie

(3) Mesto Fiľakovo sa zaväzuje poskytnúť advokátovi písomnú plnú moc v požadovanom počte 
exemplárov bez zbytočného odkladu potom, ako bude o to advokátom požiadané.

(4) Advokát je oprávnený Mesto Fiľakovo v právnych veciach zastupovať, vykonávať všetky 
úkony, prijímať doporučené písomnosti, podávať návrhy a žiadosti a iné opravné 
prostriedky, resp. vzdávať sa ich, vymáhať nároky, plnenie nárokov prijímať a ich plnenie 
potvrdzovať, a to všetko aj vtedy, ak je podľa právnych podpisov potrebná osobitná plná 
moc.

(5) Advokát je povinný zastupovať Mesto Fiľakovo v rámci zákonných možností podľa 
pokynov jej štatutárnych zástupcov, alebo inej nimi zmocnenej osoby a musí pritom v 
maximálne možnej miere rešpektovať oprávnené záujmy Mesta Fiľakovo.

(6) Mesto Fiľakovo sa zaväzuje poskytnúť advokátovi všetky potrebné informácie, podklady 
(listiny, doklady, výpisy z účtov a pod.) týkajúce sa vecí, ktoré advokát vybavuje podľa tejto 
zmluvy a pravdivo popísať všetky skutkové okolnosti, ktoré s danou vecou súvisia.

(7) Zmluvné strany berú na vedomie, že pri jednotlivých úkonoch je advokát oprávnený dať sa 
zastúpiť iným advokátom, prípadne advokátskym koncipientom (substitúcia) v rozsahu 
podľa zákona o advokácii č. 586/2003 Z.z., pričom takýmito substitúciami bude advokát



poverovať predovšetkým advokátov JUDr. Alexander FILO, Ulica P. Rádayho č. 14/A, 984 
01 LUČENEC, resp. JUDr. Peter PETRÁŠ LL.M., Ulica P. Rádayho č. 14/A, 984 01 
LUČENEC.

(8) Odmenu advokáta zmluvné strany určili vzájomnou dohodou v paušálnej výške 150,—€ 
(slovom: Jednostopäťdesiat Euro) + príslušná DPH mesačne po celú dobu platnosti tejto 
mandátnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V tejto sume mesačnej 
odmeny sú zahrnuté už aj všetky bežné náklady spojené s poskytovaním právnej pomoci 
firme. Nie sú ňou ale kryté súdne a iné poplatky, dane a pod., ktoré v súvislosti s vecou, kde 
je alebo bude klient zastúpený advokátom, bude musieť hradiť klient.

(9) Odmena za právne služby podľa tejto zmluvy sa zvyšuje o sumy trov právneho zastúpenia 
vrátane aj DPH, ktoré budú klientovi priznané vo forme náhrad trov v konaniach v 
súvislosti s jeho zastupovaním advokátom. Preto sa zmluvné strany dohodli, že okrem 
základnej odmeny podľa bodu (8) advokátovi naviac prináležia aj všetky v súdnych a 
obdobných konaniach klientovi priznané náhrady trov právneho zastúpenia (ďalšia 
odmena), okrem náhrad iných trov a výdavkov, vo výške, akej budú priznané, plus DPH. 
Táto ďalšia odmena je splatná do 10 dní odo dňa doručenia faktúry advokáta, týkajúcej 
sa takejto ďalšej odmeny. Ďalšie odmeny je advokát oprávnený v mene klienta aj priamo 
vymáhať a zinkasovať si ich pre seba ako odmenu hoc aj priamo od platiteľa takto klientovi 
priznaných náhrad trov. Ak budú takéto ďalšie odmeny prípadne vyplatené klientovi, tento 
sa zaväzuje vyplatiť ich bez zbytočného odkladu advokátovi.

(10) Odmena podľa bodu (8) je splatná v pravidelných mesačných splátkach, splatných vždy 
najpozdejšie do 20. dňa bežného mesiaca na základe faktúry advokáta, a to prevodom na 
jeho účet, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

(11) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.09.2015. Zmluva nadobúda platnosť dňom 
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia podľa zákonných ustanovení.

(12) Pre zrušenie tejto zmluvy si zmluvné strany dojednali jednomesačnú výpovednú lehotu, 
ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Advokát je 
oprávnený od tejto mandátnej zmluvy odstúpiť z dôvodov a v súlade s ustanovením § 22 
zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení.

(13) Otázky ktoré v tejto zmluve výslovne upravené nie sú, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona o advokácii č. 586/2003 Z.z. a obchodného zákonníka, včítane možnosti jej zmeny, 
či doplnenia, ktoré je možné vykonať len formou písomného dodatku.

(14) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strany obdrží 
po jednom vyhotovení.

Vo Fiľakove, dňa ....V Lučenci, dňa

klient:
za Mesto Fiľakovo: 

Mgr. Attila AGÓCS, PhD. 
primátor mesta:

advokát:


