
Mandátna zmluva na rok 2019 

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

1. Mandantem:

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zrnluva") 

rnedzí zmluvnými stranarni: 

Názov právnickej osoby: 

Sídlo: 

štatutárny zás:tupca: 

IČO: 

Bankové spoj -•nie: 

IBAN: 

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda 

36063606 

Štátna pokladnica, a.s. 

 

(ďalej len „BSK'' alebo „Mandant:") 

a 

2. Mandatárom:

Názov právníckej osoby: 

Sídlo: 

štatutárny zástu/)ca: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPf-1: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva 

Ing. Patrícia Mešťan, člen predstavenstva 

35949473 

2022045894 

SK2022045894 

Slovenská sporitel'na, a.s. 

:2019 i fff I .DOP

spo!očnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,0ddiel:Sa, Vložka 

číslo: 4-799/B 

(ďalej len „BlD, a. s." alebo „Mandatár") 

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 

Preambula 

1. Mandant má záujem zabezpečiť verejnú integrovanú dopravnú obstuhu na území

Bratislavského kraja a mesta Bratislavy prostredníctvom integrovaného dopravného

systému - (ďalej len „IDS11

). 













Čl. v.

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a zároveň ruší Mandátnu zmluvu zo dňa
05.09.2018.

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 závaznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich (S) originálnych vyhotoveniach, z ktorých tri (3)
vyhotovenia dostane Mandant a dve (2) vyhotovenia dostane Mandatár.

4. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami po dohode oboch
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 dopÍňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopÍňajú 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.
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Ing. Patrícia Mešťan 

člen predstavenstva 
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