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Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady 

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 6 a § 566 a nasl.  

zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov  

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

I. Mandant:   TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., 

so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, 

IČO: 313 40 822 

oprávnení: ____________________, 

 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B 

  (ďalej len "mandant") 

 

 II. Mandatár: ____________________,  

r. č. _________/_______ 

trvalé bydlisko ulica _____________, PSČ_________, Mesto ___________ 

(ďalej len "mandatár") 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Mandant, spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. a mandatár, 

_____________________ ako člen dozornej rady mandanta sa v zmysle ustanovenia § 66 ods. 6 a § 

566 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady 

mandanta. 

 

2. Mandatár  sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre mandanta vykonávať všetky úkony, 

ktoré súvisia s výkonom funkcie člena dozornej rady mandanta a to v mene mandanta a na jeho účet 

a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Mandatár je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou 

starostlivosťou a v súlade so záujmami mandanta a jeho akcionára. 

 

2. Mandatár je pri výkone svojej funkcie viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len 

„právny predpis“), stanovami mandanta, zásadami, pokynmi a inými rozhodnutiami prijatými 

valným zhromaždením mandanta, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.  
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3. Mandatár ako člen dozornej rady mandanta je podľa bodu 2 povinný najmä: 

a) dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva mandanta a na uskutočňovanie podnikateľskej 

činnosti mandanta, 

b) zúčastňovať sa zasadnutí dozornej rady mandanta, 

c) zúčastniť sa zasadnutia predstavenstva, ak ho písomne poverí predseda dozornej rady. 

 

4. Mandatár je pri výkone svojej funkcie povinný zaobstarať si a zohľadniť všetky dostupné informácie 

týkajúce sa predmetu rozhodnutia. 

 

5. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie 

tretím osobám by mohlo mandantovi spôsobiť škodu, alebo ohroziť záujmy mandanta alebo jeho 

akcionára. 

 

6. Mandatár je povinný vykonávať pôsobnosť podľa tejto zmluvy osobne a nemôže poveriť tretiu 

osobu, aby ho zastupovala. 

 

7. Mandatár nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami mandanta. 

 

8. Mandatár je povinný nahradiť mandantovi škodu spôsobenú porušením povinností mandatára. Pri 

posudzovaní zodpovednosti za škodu sa postupuje v súlade s ustanoveniami § 200 ods. 3 a 194 ods. 

6 až 8 Obchodného zákonníka. 

  

9. Mandatár je oprávnený vzdať sa svojej funkcie.  

 

10. Ak bude mandatár určený dozornou radou mandanta na zastupovanie mandanta pred súdmi alebo 

inými orgánmi proti členovi predstavenstva, má právo požadovať od mandanta primeraný 

preddavok na nevyhnutné náklady a trovy právneho zastúpenia. 

 

Článok III. 

Odmeňovanie mandatára 

 

1. Mandant sa zaväzuje platiť mandatárovi ako členovi dozornej rady pravidelnú mesačnú odmenu vo 

výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej 

republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 

Výška odmeny je schvaľovaná valným zhromaždením mandanta v rámci pravidiel odmeňovania 

členov orgánov mandanta. 

 

2. Nárok na odmenu podľa bodu 1 patrí mandatárovi počas doby výkonu funkcie člena dozornej rady. 

Ak bude mandatár zvolený do funkcie predsedu dozornej rady alebo do funkcie podpredsedu 

dozornej rady, má nárok na odmenu za výkon funkcie, ktorá mu bude stanovená na základe novej 

zmluvy. 
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3. Mesačná odmena mandatára je splatná vždy najneskôr do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

za ktorý sa vypláca. 

 

4. Mandatár berie na vedomie, že odmena bude zdaňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, 

pričom mandant sa zaväzuje odvádzať za mandatára daň a ostatné povinné odvody vo výške a lehote 

stanovenej zákonom.    

 

5. Mandatár má za výkon svojej funkcie právo na podiel na zisku (tantiému), ak o tom rozhodne valné 

zhromaždenie. 

 

6. Ak je mandatár zároveň štátnym zamestnancom podľa osobitného zákona, alebo ak to vylučuje iný 

všeobecne záväzný právny predpis, nemôže poberať od mandanta odmenu ani iný príjem za výkon 

funkcie. 

 

Článok IV. 

Pracovné prostriedky na výkon funkcie 

  

1. Mandant je povinný vytvoriť mandatárovi podmienky, potrebné na výkon funkcie mandatára, najmä 

je mandant povinný bezplatne poskytnúť mandatárovi kanceláriu vybavenú telefónom a počítačom 

s pripojením na internet. V prípade, že takéto vybavenie mandant nemôže poskytnúť, je povinný 

mandatárovi poskytnúť mobilný telefón, notebook a pripojenie na internet. Po skončení výkonu 

funkcie člena predstavenstva je mandatár povinný poskytnuté vybavenie bez zbytočného odkladu 

vrátiť mandantovi v stave opotrebovania, zodpovedajúcom bežnému užívaniu. 

 

2. Ak budú zverené pracovné prostriedky podľa bodu 1 použité na iné účely ako na výkon funkcie, 

bude sa považovať rozsah tohto použitia za nepeňažný príjem podľa osobitného predpisu. Použitie 

zverených pracovných prostriedkov sa vyhodnocuje po skončení mesiaca.     

 

3. Okrem uvedených pracovných prostriedkov má mandatár nárok na úhradu všetkých účelne 

a nevyhnutne vynaložených nákladov pri výkone funkcie člena predstavenstva mandanta, ktoré sú 

pre mandanta daňovo uznateľným nákladom podľa osobitného predpisu. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu výkonu funkcie člena dozornej rady mandanta mandatárom. 

 

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

3. Táto zmluva sa môže meniť, dopĺňať, alebo zrušiť iba písomnými očíslovanými dodatkami 

podpísanými oboma účastníkmi. V prípade zániku funkcie mandatára ako člena dozornej rady 

mandanta jeho odvolaním alebo vzdaním sa funkcie táto zmluva zaniká dňom účinnosti odvolania 

alebo vzdania sa funkcie. 
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4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, čo 

potvrdzujú podpisom na tejto zmluve. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ___________  

 

 

 

_____________________    _______________________ 

mandant      mandatár 

 


