
Mandátna zmluva
uzatvorená podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Číslo zložky EU/2021/P.R.

Mandatár;
LEGAL HELP int., a.s.
Rybné námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 6734/B 
IČO: 51 400 847
Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa,
Číslo účtu IBAN: SK47 0900 0000 0051 4199 9906
zastúpený: JUDr. Martin Brna, predseda predstavenstva.

(ďalej len „mandatár“)

Mandant:
Obec Pohronský Ruskov
Hlavná 92/74
935 62 Pohronský ruskov
IČO: 00 307 394
DIČ: 2021023675
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK51 5600 0000 0071 1448 9002 
zastúpený: Ing. Ľudovít Nagy, starosta obce.

(ďalej len „mandant“)
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KEĎŽE:

(A) Mandatár je obchodnou spoločnosťou, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti 
manažmentu a správy pohľadávok tretích osôb, vrátane vymáhania ich úhrady. Mandatár 
ponúkol mandantovi svoje služby a prejavil záujem o uzavretie tejto zmluvy.

(B) Mandatár je personálne, organizačne a technicky schopný priamo (v mene a na účet 
mandanta alebo mandatára ) vymáhať pohľadávky mandanta mimosúdnou cestou, 
zabezpečiť priamo alebo sprostredkovať riadne a efektívne vymáhanie pohľadávok 
súdnou cestou a riadiť ich výkon.

(C) mandant má záujem na profesionálnom, rýchlom a efektívnom mimosúdnom a súdnom 
vymáhaní svojich pohľadávok, v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

(D) mandant prijal ponuku mandatára a preto sa zmluvné strany rozhodli uzavrieť túto 
zmluvu v rozsahu a za podmienok upravených nižšie:

ČI. I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je odplatné vymáhanie pohľadávky mandanta mandatárom voči tretím 
osobám (ďalej len „dlžníci“) v mene a na účet mandanta vedený v peňažnom ústave (ďalej len 
„inkasné konanie“) a vedenie pohľadávkovej agendy mandanta. Vedením pohľadávkovej 
agendy podľa tejto zmluvy je uskutočňovanie telefonických, písomných a osobných rokovaní s 
dlžníkmi v mene mandanta a vedenie elektronickej evidencie o všetkých týchto krokoch. 
Pohľadávka je vedená voči všetkým dlžníkom ktorých mandant zverí mandatárovi na 
vymáhanie.

1. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu 
vymáhanie pohľadávok mandanta voči tretím osobám (dlžníkom mandanta), a to

a) uskutočňovaním právnych úkonov;

b) uskutočňovaním telefonických, písomných a osobných rokovaní s dlžníkmi mandanta;

c) zabezpečením súdneho vymáhania pohľadávok mandanta v súlade s platnou 
legislatívou.

d) vykonávaním ďalších činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok mandanta podľa 
tejto zmluvy.

2. Na základe tejto zmluvy je mandant oprávnený zveriť mandatárovi svoje pohľadávky voči 
dlžníkom v listinnej alebo elektronickej podobe, a to formou jednotlivých zákazok alebo 
súborom zákazok a to hlavne neuhradené faktúry po splatnosti, zmluvy a iné listinné 
doklady, ktoré sú potrebné pre ich uplatnenie na súde.

® EU Inkasso
EU Inkaso s.r.o., member of LEGAL HELP int, a.s.

Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava,
Moyzesová 8, Piešťany 921 01,

Email: info@euinkasso.eu, Tel: 0911 596 999
IQ lefifal help

mailto:info@euinkasso.eu


3. Mandatár je oprávnený vymáhať pohľadávky mandanta mimosúdnou cestou, zabezpečiť 
priamo alebo sprostredkovať riadne a efektívne vymáhanie pohľadávok súdnou cestou a 
riadiť ich výkon.

4. Mandant týmto udeľuje mandatárovi plnomocenstvo na vykonanie všetkých úkonov 
v mene a na účet mandanta v súvislosti s vymáhaním pohľadávok mandanta, ktoré sú 
nevyhnutné na riadne a včasné plnenie povinností mandatára podľa tejto zmluvy a 
mandatár toto plnomocenstvo prijíma. Plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety tvorí 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5. Na základe žiadosti mandatára je mandant povinný bez zbytočného odkladu udeliť 
mandatárovi osobitné plnomocenstvo vo forme a s obsahom prijateľnými pre zmluvné 
strany, ak to bude potrebné na riadne a včasné plnenie povinností mandatára podľa tejto 
zmluvy alebo ak to vyžadujú príslušné právne predpisy.

6. Pre účely súdneho vymáhania zverených pohľadávok, ktorých súdne vymáhanie mandant 
schváli, mandant na žiadosť mandatára udelí osobitné plnomocenstvo mandatárovi alebo 
mandatárom určenému advokátovi. Mandatár zabezpečí prijatie takéhoto plnomocenstva 
advokátskou kanceláriou.

7. Výška pohľadávky, ktorú mandant odovzdá mandatárovi na vymáhanie, nie je 
obmedzená.

8. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak, činnosť mandatára na 
vymoženie pohľadávky podľa tejto zmluvy končí:

a) Vymožením zverenej pohľadávky s príslušenstvom, alebo

b) Vymožením časti pohľadávky, ak s tým vysloví mandant súhlas, alebo

c) Oznámením mandatára o nemožnosti mimosúdneho vymoženia pohľadávky alebo jej 
nevymoženej časti mandantovi.

ČI. II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mandatár je oprávnený odmietnuť, nezačať alebo zdržať sa vymáhania pohľadávky, ak:

a) Mandant neodovzdá mandatárovi všetky podklady, ktoré sú potrebné pre úspešné 
vymáhanie pohľadávky,

b) Mandant odovzdá mandatárovi pohľadávku, ktorá už zanikla alebo je premlčaná,

c) Mandant je v omeškaní s úhradou odmeny mandatára.

2. Mandatár je povinný pri vymáhaní pohľadávok postupovať s odbornou starostlivosťou 
podľa pokynov mandanta a využiť všetky svoje znalosti na to, aby vymoženie pohľadávok 
bolo pre mandanta čo najvýhodnejšie.
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3. Mandatár je povinný pri vymáhaní pohľadávok 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.

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

5. Mandatár koná v mene mandanta buď osobne alebo je oprávnený na svoju činnosť 
splnomocniť aj inú osobu. Za splnenie svojho mandátu však zodpovedá mandatár sám.

6. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné 
tajomstvo mandanta, o ktorých sa dozvedel pri vymáhaní pohľadávok.

7. Mandatár je povinný poukazovať bezodkladne na účet mandanta všetky platby, ktoré 
obdržal od dlžníkov a súdnych exekútorov ako plnenie vymožených pohľadávok alebo ich 
častí, vrátane príslušenstva ,najmä úrokov z omeškania, zmluvných pokút,náhrad súdnych 
a iných poplatkov.

8. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetky informácie a odovzdá mandatárovi 
doklady potrebné na výkon jeho činnosti.

9. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mandatár 
mohol vymáhanie pohľadávok uskutočniť v čas.

10. Mandant je povinný uhradiť mandatárovi odmenu, províziu a ďalšie platby za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve.

11. Mandant môže kedykoľvek ukončiť vymáhanie ktorejkoľvek pohľadávky. Žiadosť o 
ukončenie vymáhaní a jednotlivej pohľadávky doručí mandant mandatárovi vždy písomne. 
Mandatár má v takomto prípade nárok na odmenu za všetku činnosť uskutočnenú podľa 
zmluvy do okamihu doručenia oznámenia o ukončení vymáhania jednotlivej pohľadávky.

12. Mandant sa počas trvania tejto zmluvy zaväzuje nepoveriť vymáhaním (či už súdnym 
alebo mimosúdnym) zverených pohľadávok podľa tejto zmluvy inú osobu, ako ani 
nepreviesť či už odplatne alebo bezodplatne, zverené pohľadávky na inú osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu mandatara.

13. Mandatár je oprávnený vymáhať zverené pohľadávky súdnou cestou samostatne, pokiaľ to 
platná legislatíva povoľuje, alebo poveriť súdnym vymáhaním zverených pohľadávok 
advokáta.

14. V prípade, že dôjde k ukončeniu tejto zmluvy alebo k ukončeniu vymáhania pohľadávky 
mandanta z akéhokoľvek dôvodu bez toho, aby bola pohľadávka vymožená, má mandatár 
nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré mandatár účelne a preukázateľne vynaložil 
v súvislosti s vymožením tej ktorej pohľadávky a ktoré boli mandantovi oznámené. 
Mandant je povinný uspokojiť tento nárok do 5 dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy 
a/alebo ukončenia vymáhania tej ktorej pohľadávky.
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15. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár sprostredkuje mandantovi na vymoženie 
pohľadávky advokáta alebo inú osobu, zaväzuje sa mandant komunikovať s týmto 
advokátom alebo inou osobou výlučne za účasti mandatára.

ČI. III
Odmena a platobné 

podmienky

1. Výška odmeny mandatára je stanovená vo výške 15 % bez DPH z vymoženej pohľadávky 
alebo jej časti. Za vymoženú pohľadávku sa rozumie každá a ktorákoľvek pohľadávka 
zverená mandatárovi mandantom podľa tejto zmluvy, ktorá zanikla jedným 
z nasledovných spôsobov:

a) pripísaním celej sumy zverenej pohľadávky (vrátane príslušenstva) na účet mandanta 
a/alebo mandatára;

b) pripísaním ktorejkoľvek časti zverenej pohľadávky na účet mandanta a/alebo 
mandatára, ak s úhradou časti zverenej pohľadávky mandant súhlasil;

c) započítaním zverenej pohľadávky s pohľadávkou dlžníka voči mandantovi, ak s 
takýmto započítaním mandant súhlasil;

d) zánikom zverenej pohľadávky iným spôsobom, s ktorým mandant súhlasil.

2. Odmena je splatná dňom vymoženia pohľadávky podľa tejto zmluvy.

3. Mandatár sa zaväzuje uhradiť mandantovi vymoženú sumu po jej uhradení dlžníkom v 
lehote splatnosti a to do 5 dní odo dňa jej uhradenia poníženú o odmenu mandatára podľa 
tejto zmluvy.

4. Vzniku práva mandatára na províziu nebráni skutočnosť, že až po zániku tejto zmluvy 
dôjde k vymoženiu pohľadávky, na ktorú sa vzťahovala činnosť mandatára podľa tejto 
zmluvy.

5. V prípade omeškania mandanta s úhradou odmeny alebo jej časti je mandatár oprávnený 
použiť na úhradu odmeny ktorúkoľvek pohľadávku vymoženú činnosťou mandatára podľa 
tejto zmluvy a v tejto súvislosti započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam mandanta.

6. Mandatár má nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli Mandatárovi v súvislosti 
vymáhaním pohľadávky mandanta podľa tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k uhradeniu 
celej vymoženej pohľadávky platí, že v odmene podľa tohto článku sú zahrnuté aj všetky 
náklady podľa predchádzajúcej vety.

1. V nákladoch podľa odseku 6 tohto článku tejto zmluvy nie sú zahrnuté poplatky platené 
notárom, advokátom, znalcom, prekladateľom, súdom, správnym orgánom a iným 
orgánom verejnej správy, ako aj iné výnimočné výdavky, ktoré je z podstaty veci povinný 
hradiť sám mandant. Tieto náklady budú hradené mandantom, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak.
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ČI. IV 
Záverečné 

ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Obidve zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou 
doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiaca začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci ,v ktorom bola písomná výpoveď 
doručená druhej strane.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ju, 
porozumeli jej a nemajú proti jej obsahu a forme žiadne námietky, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi.

4. Túto zmluvu je možné meniť a doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je 
vyhotovená v dvoch rovnopisoch ,z ktorých každá strana obdrží po jednom rovnopise.

V Bratislave dňa 08.02.2021

EU Inkasso
EU Inkaso s.r.o., member of LEGAL HELP int, a.s.

Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava,
Moyzesová 8, Piešťany 921 01,

Email: info@euinkasso.eu, Tel: 0911 596 999
lefi(al help

mailto:info@euinkasso.eu

