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Mandátna zmluva z roku 2015 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami : 

 

1. Mandantmi: 

 

Názov právnickej osoby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:     Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Štatutárny zástupca:       JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 

IČO:    00603481 

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:    SK 37 7500 0000 0000 2582 9413 

(ďalej len „Hlavné mesto“) 

 

a 

 

Názov právnickej osoby: Bratislavský samosprávny kraj 

Sídlo:    Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Ing. Pavol Frešo, predseda 

IČO:    36063606   

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica, a.s. 

IBAN:    SK92 8180 0000 0070 0048 7455 

(ďalej len „BSK“) 

 

(ďalej spolu len „Mandanti“)  

                            

a 

 

2. Mandatárom: 

 

Názov právnickej osoby: Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

Sídlo:                                  Jašíkova 2 , 821 03 Bratislava 

Štatutárny zástupca:       Ing. Marian Rovenský, predseda predstavenstva 

  JUDr. Ing. Stanislav Brečka, LL.M., PhD., člen predstavenstva 

  JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva 

IČO:                                   35949473 

DIČ:    2022045894 

IČ DPH:   SK2022045894 

Bankové spojenie:             Slovenská sporiteľna, a.s. 

IBAN:    SK31 0900 0000 0002 7563 9495 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel:Sa, Vložka 

číslo: 4799/B 

 

(ďalej len „BID, a.s.“ alebo „Mandatár“) 
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za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 

 

 

 

Preambula 

 

1. Mandanti majú záujem zabezpečiť verejnú integrovanú dopravnú obsluhu na území 

bratislavského kraja a mesta Bratislavy prostredníctvom integrovaného dopravného 

systému – (ďalej len „IDS“). 

2. Pre účely koordinácie IDS a jeho zavedenia na území bratislavského kraja založili 

obchodnú spoločnosť BID, a. s., ktorej sú akcionármi BSK v podiele 65% a Hlavné mesto 

v podiele 35%. 

3. Mandatár sa zaväzuje, že svoju činnosť pre Mandantov bude vykonávať v súlade so 

znením „DOHODY O SPOLUPRÁCI pri realizácii Integrovaného dopravného systému na 

území Bratislavského kraja“, ktorú uzatvorili dňa 6.11.2012 Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava. 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto zmluvou sa Mandatár zaväzuje, že pre Mandantov na ich účet a v ich mene bude 

počas platnosti tejto zmluvy za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

zabezpečovať zavedenie, prevádzkovanie a rozvoj zmysluplného a efektívneho 

Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (ďalej len „IDS BK“), ako aj 

všetky s tým súvisiace činnosti, najmä:  

a) zabezpečovanie Plánu/plánov dopravnej obsluhy Bratislavského kraja, v zmysle 

potrieb a požiadaviek Mandantov v určených termínoch a v rozsahu finančných 

prostriedkov poskytnutých Mandantmi pre túto oblasť, 

b) poskytovať Mandantom všetky údaje a informácie vyplývajúce z plnenia predmetu 

tejto zmluvy a získané pri plnení predmetu zmluvy, 

c) sledovať vývoj prepravných potrieb v rámci IDS BK vo vzťahu k jednotlivým 

dopravcom, zabezpečením dopravného prieskumu vrátane prípravy a organizácie 

prieskumov potrebných k prerozdeľovaniu výnosov v rámci IDS BK, 

d) zabezpečiť všetky činnosti potrebné k zavádzaniu, prevádzke a rozvoju IDS BK, 

špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy, 

e) zabezpečiť všetky nešpecifikované činnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy po 

odsúhlasení Mandantmi. 

2. Podrobný rozpis jednotlivých činností aj s ich hodinovým ohodnotením je uvedený 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že môžu realizovať presun hodín 

v jednotlivých položkách v závislosti od povahy vyžadovanej činnosti bez navýšenia 

celkového počtu objednaných hodín, resp. dopĺňať prípadné nové činnosti, ktoré vyplynú 

pre Mandatára počas platnosti tejto zmluvy, a to pre Hlavné mesto a BSK po vzájomnom 

prerokovaní. 
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3. Za účelom realizácie činností uvedených v ods. 1 tohto článku udeľujú Mandanti 

Mandatárovi plnú moc na všetky úkony, ktoré bude Mandatár v mene a na účet 

Mandantov podľa tejto zmluvy vykonávať. 

 

 

Čl. II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. I ods. 1 tejto zmluvy 

odborne, pričom zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Mandantom pri výkone týchto 

činností alebo ich nesprávnym a neodborným výkonom. Ak v dôsledku zanedbania 

povinností, príp. omeškania sa so splnením svojich povinností uvedených v čl. I ods. 1 

tejto zmluvy v stanovených alebo dohodnutých termínoch zo strany Mandatára vznikne 

Mandantom škoda, príp. Mandantom bude z titulu zanedbania plnenia povinností alebo 

omeškania Mandatára sankcionované treťou osobou, Mandatár nesie plnú zodpovednosť 

za toto porušenie povinností a uloženú sankciu sa zaväzuje v plnej výške zaplatiť. 

2. Mandatár je povinný vykonávať činnosti uvedené v čl. I ods. 1 tejto zmluvy podľa 

písomných pokynov odsúhlasených oboma Mandantmi a v termínoch ustanovených 

Mandantmi alebo v termínoch podľa dohody zmluvných strán, pričom je povinný oznámiť 

Mandantom všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone týchto činností, ktoré by mohli mať 

vplyv na zmenu ich pokynov. Termíny pre zapracovanie cestovných poriadkov sú 

nasledovné: 

 pri veľkých zmenách k celoštátnym zmenovým termínom je to 110 dní, 

 pri veľkých zmenách mimo základného zmenového termínu je to 75 dní (v prípade 

väzby na Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB“) je to 110 dní), 

 pri čiastkových zmenách (zmeny na vybraných linkách) je to 40 dní (v prípade väzby 

na DPB je to 60 dní). 

 

3. Od pokynov Mandantov sa môže Mandatár pri výkone činností uvedených v čl. I ods. 1 

tejto zmluvy odchýliť iba vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Mandantov 

a Mandatár nemôže včas obdržať od Mandantov súhlas s výkonom činností odlišne od 

vydaného pokynu. O takomto odchýlení sa od vydaných pokynov je však Mandatár 

povinný písomne bezodkladne informovať Mandantov. Mandatár sa však nesmie od 

vydaného pokynu Mandantov v žiadnom prípade odchýliť, pokiaľ mu to bolo zo strany 

týchto Mandantov vopred zakázané. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, ak by došlo k porušeniu povinností Mandatára 

vyplývajúcich z tejto zmluvy vplyvom nepredvídateľných udalostí (napr. výpadok 

dispečerského riadiaceho systému, vyššia moc - akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, 

ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske 

nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane zákonov, iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a všeobecných záväzných nariadení, a akékoľvek iné závažné udalosti, 

ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán) si po prerokovaní dohodnú náhradný 

termín plnenia konkrétnej činnosti. 

5. Mandatár je povinný zabezpečiť činnosti uvedené v čl. I ods. 1 tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri 

plnení tejto zmluvy.  
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6. Mandatár je povinný kedykoľvek na požiadanie niektorého z Mandantov informovať 

o výkone činností uvedených v čl. I ods. 1 tejto zmluvy v požadovanom rozsahu 

a v stanovenej lehote. 

7. Mandanti sú povinní poskytnúť Mandatárovi k výkonu činností uvedených v čl. I. ods. 1 

tejto zmluvy všetky dostupné potrebné informácie, ktoré nemôže získať bez súčinnosti 

Mandantov. 

8. Mandanti sú povinní zaplatiť Mandatárovi za výkon činností uvedených v čl. I ods. 1 tejto 

zmluvy odplatu podľa čl. III. tejto zmluvy. 

9. Mandatár je povinný predkladať Mandantom (v stanovenom rozsahu) Správy o činnosti 

organizácie: 

 do 30.7. za 1. polrok kalendárneho roku, 

 do 28.2. nasledujúceho kalendárneho roku za predchádzajúci kalendárny rok.  

10. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu Mandantom veci, ktoré za nich 

prevzal pri výkone činností uvedených v čl. I ods. 1 tejto zmluvy. Mandatár zodpovedá za 

škodu na veciach prevzatých od Mandantov na výkon činností a na veciach prevzatých pri 

výkone činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy od tretích osôb, ibaže túto škodu 

nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 

 

Čl. III. 

Odplata Mandatára 

 

1. Mandanti sa zaväzujú zaplatiť Mandatárovi za výkon činností uvedených v čl. I ods. 1 

tejto zmluvy pre príslušný kalendárny rok odplatu, a to vždy v príslušnom kalendárnom 

roku, v ktorom sú tieto činnosti pre nich vykonávané, a to vo výške a spôsobom 

dohodnutým v tejto zmluve. 

2. Mandanti si u Mandatára objednávajú v roku 2015 činnosti v rozsahu 16 776 hodín. Cena 

hodinovej sadzby pre rok 2015 je stanovená vo výške 30,00 eur/hod bez DPH. 

3. Mandanti sa zaväzujú v roku 2015 Mandatárovi zaplatiť odplatu za realizáciu činností  

v rozsahu 16.776 hodín vo výške 503.280 eur bez DPH (slovom: päťstotri 

tisícdvestoosemdesiat eur bez DPH), ktorú uhradia Mandatárovi na základe nasledovných 

zálohových platieb: 

A/ Hlavné mesto si u Mandatára v roku 2015 objednáva činnosti v rozsahu 5.544 hodín 

a zaväzuje sa zaplatiť Mandatárovi odplatu vo výške 199.584 eur s DPH (slovom: 

stodeväťdesiatdeväťtisícpäťstoosemdesiatštyri eur) z toho 33.264 eur DPH (slovom: 

tridsaťtritisícdvestošesťdesiatštyri eur) a 166.320 eur bez DPH (slovom:  

stošesťdesiatšesťtisíctristodvadsať eur) nasledovne: 

a) 1. zálohová platba na mesiace január až marec, t. j. 1. štvrťrok vo výške 49.896 

eur s DPH (slovom: štyridsaťdeväťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur), z toho 8.316 

eur DPH (slovom: osemtisíctristošestnásť eur) a 41.580 eur bez DPH (slovom: 

štyridsaťjedentisícpäťstoosemdesiat eur) za výkon prác činnosti v rozsahu 1.386 

hod. z celkového počtu objednaných hodín na základe faktúry vystavenej 

Mandatárom,   

b) 2. zálohová platba na mesiace apríl až jún, t. j. 2. štvrťrok vo výške 49.896 eur 

s DPH (slovom: štyridsaťdeväťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur), z toho 8.316 eur 

DPH (slovom: osemtisíctristošestnásť eur) a 41.580 eur bez DPH (slovom: 
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štyridsaťjedentisícpäťstoosemdesiat eur) za výkon prác činnosti v rozsahu 1.386 

hod. z celkového počtu objednaných hodín na základe faktúry vystavenej 

Mandatárom,  

c)  3. zálohová platba na mesiace júl až september, t. j. 3. štvrťrok vo výške 49.896 

eur s DPH (slovom: štyridsaťdeväťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur), z toho 8.316 

eur DPH (slovom: osemtisíctristošestnásť eur) a 41.580 eur bez DPH (slovom: 

štyridsaťjedentisícpäťstoosemdesiat eur) za výkon prác činnosti v rozsahu 1.386 

hod. z celkového počtu objednaných hodín na základe faktúry vystavenej 

Mandatárom,  

d) 4. zálohová platba na mesiace október až december, t. j. 4. štvrťrok vo výške 

49.896 eur s DPH (slovom: štyridsaťdeväťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur), 

z toho 8.316 eur DPH (slovom: osemtisíctristošestnásť eur) a 41.580 eur bez 

DPH (slovom: štyridsaťjedentisícpäťstoosemdesiat eur) za výkon prác činnosti 

v rozsahu 1.386 hod. z celkového počtu objednaných hodín na základe faktúry 

vystavenej Mandatárom,  

B/ BSK si u Mandatára v roku 2015 objednáva činnosti v rozsahu 11.232 hodín a 

zaväzuje sa zaplatiť za rok 2015 odplatu Mandatárovi vo výške 404.352 eur s DPH 

(slovom: štyristoštyritisíctristopäťdesiatdva) z toho 67.392 eur DPH (slovom: 

šesťdesiatsedemtisíctristodeväťdesiatdva) a 336.960 eur bez DPH (slovom 

tristotridsaťšesťtisícdeväťstošesťdesiat eur) nasledovne: 

a) 1. zálohová platba na mesiace január až marec, t. j. 1. štvrťrok vo výške 101.088 

eur s DPH (slovom: stojedentisícosemdesiatosem eur) z toho 16.848 eur DPH 

(slovom: šestnásťtisícosemstoštyridsaťosem eur) a 84.240 eur bez DPH (slovom: 

osemdesiatštyritisícdvestoštyridsať eur) za výkon činnosti v rozsahu 2.808 hod. 

z celkového počtu objednaných hodín na základe faktúry vystavenej Mandatárom, 

b) 2. zálohová platba na mesiace apríl až jún, t. j. 2. štvrťrok vo výške 101.088 eur 

s DPH (slovom: stojedentisícosemdesiatosem eur) z toho 16.848 eur DPH 

(slovom: šestnásťtisícosemstoštyridsaťosem eur) a 84.240 eur bez DPH (slovom: 

osemdesiatštyritisícdvestoštyridsať eur) za výkon činnosti v rozsahu 2.808 hod. 

z celkového počtu objednaných hodín na základe faktúry vystavenej Mandatárom, 

c) 3. zálohová platba na mesiace júl až september, t. j. 3. štvrťrok vo výške 101.088 

eur s DPH (slovom: stojedentisícosemdesiatosem eur) z toho 16.848 eur DPH 

(slovom: šestnásťtisícosemstoštyridsaťosem eur) a 84.240 eur bez DPH (slovom: 

osemdesiatštyritisícdvestoštyridsať eur) za výkon činnosti v rozsahu 2.808 hod. 

z celkového počtu objednaných hodín na základe faktúry vystavenej Mandatárom, 

d) 4. zálohová platba na mesiace október až december, t. j. 4. štvrťrok vo výške 

101.088 eur s DPH (slovom: stojedentisícosemdesiatosem eur) z toho 16.848 eur 

DPH (slovom: šestnásťtisícosemstoštyridsaťosem eur) a 84.240 eur bez DPH 

(slovom: osemdesiatštyritisícdvestoštyridsať eur) za výkon činnosti v rozsahu 

2.808 hod. z celkového počtu objednaných hodín na základe faktúry vystavenej 

Mandatárom, 

4. Mandatár vystaví zálohovú faktúru do 5. kalendárneho dňa daného štvrťroka.  

5. Mandatár sa zaväzuje vyhotoviť na základe vystavených zálohových faktúr v lehote do 

troch mesiacov od pripísania finančných prostriedkov na účet uvedený v záhlaví zmluvy 

vyúčtovanie zálohovej platby. 
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6. V prípade, že Mandatár na požiadanie Mandantov vykoná činnosti nešpecifikované 

v prílohe č. 1 alebo vykoná činnosti špecifikované v prílohe č. 1 v zmysle potrieb 

a požiadaviek Mandantov, ktoré nie sú finančne pokryté odmenou v zmysle tejto zmluvy, 

má Mandatár nárok na odmenu vo výške dohodnutej Mandantmi a Mandatárom. 

7. Mandanti a Mandatár sa dohodli, že za práce a služby, ktoré vykonal Mandatár za obdobie 

roku 2015 až do podpisu tejto zmluvy patrí Mandatárovi odmena vo výške 

zodpovedajúcej zálohovej platbe na príslušné obdobie roku 2015. Mandatár vystaví za 

tieto služby zúčtovaciu faktúru, v ktorej uvedie výšku odmeny za poskytnuté služby. 

8. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa ich doručenia. Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov.  

9. V odmene sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré BID, a. s. vynaložil pri výkone činností 

uvedených v čl. I ods. 1 tejto zmluvy a v súvislosti s výkonom týchto činností. 

10. Pre každý kalendárny rok bude výška odplaty Mandatára dohodnutá novou Mandátnou 

zmluvou. Návrh tejto Mandátnej zmluvy predloží Mandatár Mandantom najneskôr 1. 

novembra predchádzajúceho roka. 

11. V prípade, že do 31.12. príslušného kalendárneho roka nebude uzatvorená Mandátna 

zmluva na nasledujúci kalendárny rok, bude platenie odplaty v nasledujúcom 

kalendárnom roku prebiehať tak, že Mandanti budú Mandatárovi platiť štvrťročne sumu 

rovnajúcu sa 1/4 odplaty za výkon činností za predchádzajúci kalendárny rok, a to na 

základe štvrťročných zálohových faktúr vystavených Mandatárom do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. Po uzatvorení Mandátnej zmluvy na príslušný kalendárny rok po 

schválení rozpočtov Mandantov, vystaví Mandatár faktúru na takú výšku platby, aby boli 

splnené podmienky 1., 2., prípadne 3. zálohovej faktúry. V prípade hospodárenia podľa 

rozpočtového provizória po celý kalendárny rok, Mandatár na konci kalendárneho roka 

vystaví konečnú faktúru, ktorou zúčtuje prijaté platby zo zálohových faktúr v priebehu 

kalendárneho roka. 

 

 

Čl. IV. 

Výpoveď zmluvy 

 

1. Mandanti môžu túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Výpovedná doba je šesť (6) 

kalendárnych mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede Mandatárovi. 

2. Od okamihu ukončenia tejto zmluvy výpoveďou nesmie Mandatár pokračovať vo výkone 

činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je však povinný upozorniť Mandantov na 

opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 

Mandantmi nedokončením výkonu činností. Ak Mandanti tieto opatrenia nemôžu vykonať 

vo svojej pôsobnosti, je Mandatár povinný tieto opatrenia na ich požiadanie vykonať sám. 

Za výkon týchto opatrení má Mandatár nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov a 

primeranú časť odplaty za výkon činností. 
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Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zároveň ruší Mandátnu zmluvu zo dňa 

03.04.2012 v znení Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluvy zo dňa 10.05.2013 a Dodatku č. 2 

k Mandátnej zmluve z dňa 20.10.2014. 

2. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v ôsmich (8) originálnych vyhotoveniach, z ktorých po troch 

(3) vyhotoveniach dostane každý z Mandantov a dve (2) vyhotovenia dostane Mandatár. 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode všetkých 

zmluvných strán. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa  

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony.   

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 

a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

V Bratislave ................................... 

 

Za Hlavné mesto SR Bratislavu:                                Za Bratislavský samosprávny kraj: 

 

 

____________________________  _____________________________ 

       JUDr. Ivo Nesrovnal                     Ing. Pavol Frešo  

                    primátor                    predseda  

 

Za Bratislavskú integrovanú dopravu a.s.:  

 

 

_____________________________         ____________________________   

            Ing. Marian Rovenský               JUDr. Ing. Stanislav Brečka, LL.M., PhD. 

          predseda predstavenstva                     člen predstavenstva 

 

 
 

   ____________________________   

        JUDr. Daniela Šurinová 

             člen predstavenstva 


