
 
Dodatok č. 5 

 Mandátnej zmluve o poskytovaní právnej pomoci, zo dňa 23.9. 2002, 
 
uzavretý medzi 
 

1. Mandatárom: JUDr. Elou Kockovou, advokátkou,  
                               so sídlom  962 65 Hontianske Nemce 406, 
                               č. osvedčenia SAK 3445 

                                     IČO: 10 924 744 
 
a 
 
2. Mandantom:  MESTO Krupina, 
                             Sídlo:  Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina, 
                             IČO: 00320056 
                             Zast.: Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta 
 
 
takto 
 

Čl. I. dodatku 
1. Vyššie uvedení účastníci Mandátnej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 

23.9. 2002 v znení jej dodatkov, najmä dodatku č. 3 (Úplné znenie mandátnej zmluvy) 
zo dňa 31.3. 2010, a Dodatku č. 4, týmto dodatkom dopĺňajú a menia dojednané 
ustanovenia  nasledovne: 

      - čl. II. ods. 4  zmluvy v rozsahu poskytovanej právnej služby, ktorý znie: 
„ Právnu službu poskytne mandatár spravidla v sídle mandanta v pracovných dňoch, 
v pondelok až štvrtok, spravidla v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. a v piatok do 13.00 
hod.,  v rozsahu 120 hodín mesačne, vrátane účasti na mestskom zastupiteľstve,  
prípadne poskytnutej právnej služby mimo dojednaného vyššie uvedeného času.  

      -  čl. III. ods. 1 znie: 
      Účastníci zmluvy odplatu za poskytnutie právnej pomoci dojednali v súlade s vyhl.  
      655/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,  ako zmluvnú paušálnu odmenu  
      vo výške 23,- €/1hodinu  poskytnutej právnej pomoci, čím nie sú dotknuté trovy  
      právneho zastúpenia, priznané mandatárovi v súdnom konaní. V prípade, že mandatár  
      bude platcom DPH, k paušálnej mesačnej sume bude pripočítaná aktuálna sadzba  
      DPH. 
      Dojednaná odplata sa každoročne upraví zvýšením o príslušnú mieru inflácie, zistenú  
      Štatistickým úradom SR, meranú indexom spotrebiteľských cien oproti  
      predchádzajúcemu roku. 
      Dohodnutá odmena je stanovená vrátane čerpania pracovného voľna mandatára  
      v rozsahu 6 týždňov v kalendárnom roku. 
 

Čl. II. dodatku 
1. Mesačná odmena na základe tohto dodatku bude vyplatená prvýkrát za mesiac máj   

2022.  
2. V ostatnom ustanovenia Mandátnej zmluvy, v znení  dodatku č. 3 úplné znenie 

mandátnej zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.  



3. Tento dodatok je uzatvorený v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii, 
Obchodným zákonníkom a vyhl. č. 655/2004 Z.z. v platnom znení a uznesením č. .  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť 
prvým dňom nasledujúcim po dni  jeho zverejnenia na webovej stránke mesta.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, 
dodatok neuzavreli v tiesni a preto ho znakom súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 
V Krupine, dňa 9.5. 2022. 
 
mandatár:     za mandanta: 
 
JUDr. Ela Kocková, advokátka                     Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 


