MANDÁTNA ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
ČLENA DOZORNEJ RADY
v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito stranami:

Mandant:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
č. ú.:
zastúpená:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
42259088
ČSOB, a.s., Bratislava
SK83 7500 0000 0040 1524 0996
Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva
Mag. Martin Volek, MBA, PhD., člen predstavenstva

zapísaná:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR č. registrácie: 28351/2011/SCR
a 16789/2012/SCR
(ďalej len „mandant“ alebo „organizácia“)

a
Mandatár:
trvale bytom:
narodený dňa:
bankové spojenie:
č. účtu:

Radovan Jenčík
Maďarská 33, 851 10 Bratislava
18. 4. 1978
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK11 0900 0000 0050 7212 0493
(ďalej len „mandatár“)
Úvodné ustanovenia

Mandant je oblastnou organizáciou cestovného ruchu - právnickou osobou založenou podľa
ust. § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy
významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.
Mandatár bol valným zhromaždením mandanta dňa 8. 9. 2021 zvolený za člena dozornej rady
mandanta.
Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzavretí mandátnej zmluvy
o výkone funkcie člena dozornej rady za nasledovných podmienok:
Článok 1
Predmet zmluvy
1)

Mandatár sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre mandanta vykonávať všetky
úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena dozornej rady Bratislavskej organizácie
cestovného ruchu, a to v mene mandanta a na jeho účet a mandant sa zaväzuje platiť
mandatárovi odmenu za riadny a včasný výkon činností vyplývajúcich z tejto zmluvy, stanov

mandanta, interných noriem mandanta, uznesení valných zhromaždení mandanta a zo
súvisiacich právnych predpisov.
Čl. 2
Práva a povinnosti mandatára
1)

Mandatár sa na základe rozhodnutia valného zhromaždenia mandanta stal členom dozornej
rady. Mandatár vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s obsahom interných
predpisov mandanta ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich jeho
práva a povinnosti, najmä zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov.

2)

Mandatár je ako člen dozornej rady mandanta povinný dohliadať na výkon pôsobnosti
predstavenstva mandanta a na výkon činnosti mandanta v zmysle stanov mandanta, uznesení
valného zhromaždenia mandanta a v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi.

3)

Mandatár je povinný kontrolovať, či sa činnosť mandanta uskutočňuje v súlade s platnými
internými predpismi mandanta, uzneseniami a rozhodnutiami valného zhromaždenia,
predstavenstva a súvisiacimi právnymi predpismi. Za účelom plnenia povinností podľa tejto
zmluvy je mandatár oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti mandanta.

4)

Mandatár je povinný kontrolovať, či sú riadne a v súlade so skutočnosťou vedené účtovné
záznamy mandanta, preskúmavať ročnú účtovnú závierku, výročnú správu mandanta, ako aj
vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu mandanta predkladanému predstavenstvom.

5)

Mandatár je povinný prešetriť podané sťažnosti členov mandanta, upozorňovať členov
predstavenstva na zistené nedostatky, podávať návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
ako aj upozorňovať predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov a stanov.

6)

Mandatár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, predkladať mu svoje návrhy,
vyjadrenia k zisteným nedostatkom a porušeniu stanov mandanta a právnych predpisov
a zoznamovať valné zhromaždenie s výsledkami kontrolnej činnosti.

7)

Mandatár je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa
povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami mandanta.
Mandatár je najmä povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo mandantovi
spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej
pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov mandanta
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami mandanta.

8)

Mandatár je pri výkone svojej funkcie viazaný platnými stanovami mandanta, internými
predpismi mandanta, uzneseniami a rozhodnutiami valných zhromaždení a súvisiacimi
právnymi predpismi, najmä zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9)

Mandatár je povinný zúčastniť sa valného zhromaždenia mandanta a oboznámiť valné
zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti

10)

V prípade, ak sa mandatár pri výkone svojej funkcie oboznámi s osobnými údajmi tretích
osôb, je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť a s takto získanými osobnými údajmi
nakladať výlučne v súlade s GDPR a ust. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

11)

Mandatár nesmie:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou
mandanta,
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody mandanta.

12)

Porušenie ktorejkoľvek povinnosti, uvedenej v ust. čl. 2 tejto zmluvy sa považuje za podstatné
porušenie tejto zmluvy.

13)

Mandatár má právo na poskytnutie súčinnosti, informácii a vytvorenie podmienok pre výkon
svojej funkcie.

14)

Mandatár má nárok na riadne a včasné zaplatenie odmeny a na náhradu nákladov, ktoré mu
vznikli pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy.
Čl. 3
Odmena mandatára

1) Mandant je povinný za výkon činnosti podľa tejto zmluvy platiť mandatárovi mesačnú odmenu
vo výške 100 EUR (slovom sto eur) za každú osobnú prítomnosť na zasadnutí dozornej rady.
Odmena mandatára bola schválená uznesením č. 8 valného zhromaždenia mandanta dňa 13. 12.
2016 s účinnosťou od 1. 1. 2017.
2) Odmena je splatná mesačne pozadu bezhotovostným prevodom na bankový účet mandatára
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe tejto zmluvy.
3) Mandatár má od mandanta právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli
v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy. Vynaloženie nákladov mandatár
preukazuje platným účtovným dokladom.
Čl. 4
Platnosť a účinnosť zmluvy
1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2) Trvanie tejto zmluvy je podmienené výkonom funkcie mandatára ako člena dozornej rady
mandanta. Dňom ukončenia tejto funkcie táto zmluva zanikne.
3) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Čl.5
Zánik zmluvy
1) Táto zmluva zaniká:
a) odvolaním mandatára z funkcie člena dozornej rady valným zhromaždením mandanta,
b) vzdaním sa funkcie za podmienok uvedených v stanovách mandanta,
c) smrťou mandatára.
2) V prípade zániku tejto zmluvy podľa ust. ods. 1 písm. a) a b) tejto zmluvy je mandatár povinný
riadne a včas odovzdať svoju agendu novému členovi dozornej rady mandanta a vykonať potrebné

úkony, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi z dôvodu zániku
funkcie mandatára.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa riadia
primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.
3) Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
4) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom pre každú zo zmluvných strán je určené
jedno vyhotovenie.
5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, a že tá vyjadruje ich skutočnú,
slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave dňa 20. 9. 2021
Mandant:

......................................................................
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Ing. Vladimír Grežo
predseda predstavenstva

......................................................................
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Mag. Martin Volek, MBA, PhD.
člen predstavenstva

v Bratislave dňa 20. 9. 2021
Mandatár:

............................................................
Radovan Jenčík

