ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA

Media Rača, spol. s r.o.
uzatvorená podľa § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“) medzi:
Mandant:

Media Rača, spol. s r.o.

so sídlom:

Kubačova 21, 831 06 Bratislava

IČO:

35 895 586

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 32676/B

(ďalej len „Mandant“)
a
Mandatár:

Ing. Monika Debnárová

trvale bytom:
narodená:
(ďalej len „Mandatár“)
(Mandant a Mandatár spolu aj ako „zmluvné strany“)
Článok I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností medzi Mandantom a Mandatárom.
2. Mandatár ako konateľ v spoločnosti Mandanta (ďalej len „Spoločnosť“) je z titulu svojej funkcie

povinný

zabezpečovať pre Mandanta činnosti v zmysle § 135 a § 135a Obchodného zákonníka a to najmä :
a)

zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva,

b)

informovať Mandanta o stave Spoločnosti písomne minimálne 2x ročne,

c)

vykonávať všetky práva a povinnosti podľa usmernení Mandanta,

d)

rozhodovať o prijímaní zamestnancov Spoločnosti (ďalej len „zamestnanec“),

e)

vykonávať voči zamestnancom všetky práva a povinnosti zamestnávateľa,

f)

predkladať Mandantovi návrh koncepcie podnikateľskej činnosti Spoločnosti a návrhy jej zmien,

g)

vydávať všetky vnútorné predpisy s výnimkou stanov Spoločnosti a tých iných vnútorných
predpisov, ktorých schvaľovanie alebo vydávanie zveria stanovy Spoločnosti do pôsobnosti
Mandanta alebo schvaľovanie ktorých si vyhradí Mandant rozhodnutím podľa čl. 9 bod 9.6
zakladateľskej listiny Spoločnosti,

h)

predkladať Mandantovi návrh ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku, respektíve úhrady
prípadných strát Spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie,

i)

zabezpečiť spracovanie výročnej správy Spoločnosti.

3. Mandatár je oprávnený robiť v mene Spoločnosti nižšie uvedené úkony len s predchádzajúcim súhlasom
Mandanta:
a)

nákup, predaj, zaťaženie a nájom nehnuteľností Spoločnosti,

b)

prevzatie alebo poskytnutie pôžičiek alebo úveru,

c)

prevzatie záruk a zabezpečovacích záväzkov všetkého druhu,

d)

uzavretie obchodu v jednotlivej hodnote, vyššej ako 8 000 €,

e)

určenie mzdy zamestnancovi vo výške väčšej ako 2 000 € mesačne a odmeny zamestnancovi vo
výške vyššej ako 2 000 € ročne.

4. Mandatár nesmie:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou
činnosťou Spoločnosti,
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s ručením neobmedzeným,

d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej
právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej
podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.
5. Táto Zmluva v písomnej podobe ustanovuje aj

pravidlá týkajúce sa odmeňovania a úhrady nákladov

Mandatára ako konateľa Spoločnosti, spojených s výkonom jeho funkcie – ktoré

vychádzajú z úpravy

zakladateľskej listiny Spoločnosti – resp. stanov Spoločnosti a sú preto potvrdením už existujúcich vzťahov.

Článok II. Odmena
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatárovi vzniká právo na mimoriadnu odmenu (ďalej len „odmena“)
v prípade, ak Mandant podľa údajov z ročnej účtovnej závierky vykáže čistý zisk. V takom prípade má
Mandatár právo na odmenu – tantiému, ktorú schvaľuje Mandant spôsobom uvedeným v zakladateľskej
listine Spoločnosti vo výške určenej Mandantom ako podiel z čistého zisku spoločnosti po zdanení (ďalej ako
„Odmena“).
2. Odmena bude Mandatárovi vyplatená do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom Mandant spôsobom uvedeným v zakladateľskej listine Spoločnosti

schválil účtovnú

závierku.
3. Mandatár má nárok na náhrady spojené s výkonom funkcie konateľa Spoločnosti a to najmä: cestovné
náklady v zmysle § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ako aj
náhradu ďalších nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s vykonávaním činností podľa tejto Zmluvy, hlavne
reprezentačné náklady, stravné, parkovné a pod. Pravidelným pracoviskom konateľa pre účely aplikácie ust.
o náhrade cestovných nákladov v súvislosti s výkonom funkcie je obec Bratislava.

Článok III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Mandatár je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami
Spoločnosti a jej spoločníka.
2. Mandatár je 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 Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej
spoločníka, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých
spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
3. Ak Mandatár poruší svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým
Spoločnosti spôsobil. Mandatár nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej
pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Mandatár nezodpovedá
za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával rozhodnutie Mandanta; to neplatí, ak je
rozhodnutie Mandanta v rozpore s právnymi predpismi, zakladateľskou listinou alebo stanovami.
4. Mandant je oprávnený odvolať mandatára z funkcie konateľa Spoločnosti

spôsobom uvedeným

v zakladateľskej listine Spoločnosti.
5. Výkon funkcie mandatára ako konateľa Spoločnosti okrem odvolania z funkcie konateľa podľa bodu 4.
tohto článku končí aj:
a) Úmrtím,
b) odstúpením z funkcie stanovenou formou.
Článok IV. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle Mandanta podľa § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č.

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
najmä § 566 a nasl. (upr. Mandátnu zmluvu), § 66 ods. 3 tohto zákona (upr. vzťah medzi Spoločnosťou
3.

4.

5.

6.
7.

a konateľom) a inými právnymi predpismi platných v Slovenskej republike.
Mandatár udeľuje súhlas na spracovanie, správu a uchovávanie svojich osobných údajov, a to aj po skončení
výkonu funkcie. Berie tiež na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté externému spracovateľovi
mzdovej a právnej agendy.
Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, súvisiacich s aktivitami Mandanta, osobitne
informácie o pracovných metódach, technických postupoch a zariadeniach, obchodných kontaktoch, vývoji
rentability a obratu nebo o marketingových, distribučných, personálnych a iných obchodných rozhodnutí.
Mandatár je povinný sprístupniť tieto skutočnosti tretím osobám s výnimkou spoločníka Mandanta, alebo
jeho oprávnených orgánov, alebo ak mu tak ukladá zákon. Mandatár nie je oprávnený využiť takéto
skutočnosti v neprospech Mandanta, alebo na vlastný prospech, alebo na prospech tretích osôb. Uvedený
záväzok mlčanlivosti trvá po celú dobu výkonu funkcie Mandatára a aj po jeho ukončení.
Ak Mandatár vytvorí v súvislosti s výkonom funkcie pre Mandanta dielo, ktoré je predmetom ochrany podľa
autorského práva, bude Mandant vykonávať svojím menom a na svoj účet majetkové práva k dielu. Mandant
má najmä právo dielo zverejniť, upravovať, spracovávať (vrátane prekladu), spájať ho s inými dielami,
zaraďovať dielo do diela súborného a uvádzať dielo na verejnosť pod svojím menom. Mandant môže práva
podľa tohto článku postúpiť na tretiu osobu, s čím Mandatár výslovne súhlasí. Odmena Mandatára za
vytvorenie diela alebo iného predmetu duševného vlastníctva a za poskytnutie súčinnosti mandantovi pre
riadny výkon práv z toho pre neho vyplývajúcich, je už súčasťou dojednanej odmeny za výkon funkcie
Mandatára podľa tejto zmluvy a Mandatár nemá nárok na žiadne iné platby ani pôžitky.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie Mandatára. Doba trvania výkonu
funkcie Mandatára a spôsoby zániku funkcie Mandatára sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť
alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, resp.
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo
najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy.

8. Túto Zmluvu je možné meniť jedine vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov
k tejto Zmluve.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
10. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa 08.01.2016

V Bratislave dňa 08.01.2016

_______________________________
Media Rača, spol. s r.o.
Mgr. Peter Pilinský

_______________________________
Ing. Monika Debnárová
konateľ

starosta

Príloha: Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.01.2016

