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Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
(ďalej len,,zmluva")

uzatvoren á medzi zmluvnými stranami:

1. Obchodná spoločnost': V3dárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s r.o.
ICO: 36 232 75I

zastúpcná

so sícllorn SR, 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 4601254
zapísaná v Obclrodrrom registri Okresnélro súdu Trrrava
oddiel: Slo, vložka číslo; 11 532lT
(d'alej len,,spoločnost"')
Františekom Rumanom, konateťorn spoločrrosti

a

2. Clen dozornej rady: MVDr. Pavol Bartaloš
trvale bYotri: ''
narodený:'
(ďale.; len,,člen dozomej rady")

za nasledovných podmienok takto:

čt. t
Predmet zmluvy

1. Predrnetorrr tejto ztnluvy je úprava vzájonných práv a povinností spoločnosti a člena
dozornej rady pri výkone funkcie člerra dozorrrej rady za účelorrr dosiahrrutia jeho efektívnelro
výkonu v sťllade s touto znrluvou, Obchodnýrn zákoriníkorrr, Stanovami spoločnosti, ak boli
prijaté, rozlrodnutiarni valrrélro zltromaždenia spoločnosti a dozonrej rady spoločnosti.
Z. Člen dozornej rady vykonáva furrkciu člerra dozomej lady spoločnosii osobne odo dňa
ustanovenia do furrkcie, resp. zvolenia valrrým zhromažderrím spoločnosti.

čt. rr
Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnost' sa zavázlje vytvorit' členovi dozornej rady zodpovedajúce podrnienky
k výkonu furrkcie, poskYnút' nru súčinnost', aby mohol svoju funkciu vykorrávat' v súlade
s Obchodr-rýrrr zákonrríkonr a Stanovarni spoločnosti, ak boli prijaté, odovzdat' rnu všetky
informácie, údaje a podklady nevyhnutné na výkorr jeho činrrosti a urnožniť mu rralrliadat'
do všetkých dokladov týkajúcich sa spoločrrosti.
2. Odnrenu zavýkon fur-rkcie člena dozorrrej rady spoločnosti sclrval'uje valné zhronraždenie.

čl ut.
Práva a povinnosti čIena dozornej rady

1. Člen dozorrrej rady je povinný vykorrávať funkciu člerra dozornej rady v súlade
s Obchodnýnr zákonníkorn, Starrovami spoiočnosti, ak boli prijaté a s rrstanoveniarni tejto
zmluvy.
2. Čleri dozonrej rady je viazaný uznesenianti valného zhromažd,enia spoločrrosti. Ak je
prlaté uznesenie valnélro zlvomaždenia spoločnosti týkajúce sa výkonu čirrrrosti dozonej



rady v TozpoTe so zákonom alebo stanovami spoločnosti móže člen dozornej rady podať
žalobu o neplatnosť uznesenia valného zllromaždenta.
:. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pósobnost' s náležitou starostlivost'ou,
ktoú zahíňa povinnosť vykonávat' ju s odbomou starostlivost'ou v súlade so záujmami
spoločnosti. Najmá je povinný zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohladnit' všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivost' o dóverných
informáciách a skutočnostiach, ktoých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti
spósobiť škodu alebo ohtoztt' jej záljmy, pri výkone svojej pósobnosti nesmie
uprednostňovat' svoje záujmy alebo záujmy tretích osób pred záujmami spoločnosti.

4. Do kompetencie člena dozornej rady patrí najmá právo:
a) dohliadať na činnosť konateťov,
b) nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrolovat' v nich

obsiahnuté údaje,
c) preskúmat'riadnu, mirnoriadnu, konsolidovanú, pdpadne predbežnú účtovnú závierku

a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát a predkladat' svoje vyjadrenie valnému
zhr omaždeniu sp o l o čno sti,

d) osobne sa zúčastňovat' zasadnutí dozomej rady a valného zhromaždenia spoločnosti,
e) oznámtť spoločnosti bez zbYočného odkladu akékoťvek prekážky zabraňujúce mu

dočasne alebo trvalo vykonávať riadne funkcie člena dozornej rady,
f) plniť si povinnosti, ktoré mu vypl}vajú z Obchodného zákonnika a zo Stanov

spoločnosti, ak boli prtjaté,
g) požadovať od konateťa informácie a vysvetlenia o všetkých záIežitostiach spoločnosti

anahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.

5, Na členov dozomej rady sa vzťahule zákaz konkurencie podťa § 136 a ustanovenia § 135a
sa použijú primerane. Porušenie odseku 1 má dósledky ustanovené v § 65.

čt. ry.
Zánikzmluly

1. Táto zmluva zanlká dňom zánIkl funkcie člena dozomej rady.
2. Členovi dozornej rady zanlkne funkcia najmá:
a) odvol aním valným zhr omaždením spolo čno sti,
b) vzdaním sa funkcie,
c) smďou,
d) zánikom spoločnosti bez právneho nástupcu.

čt. v.
záverečné ustanovenia

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným či neúčirrným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávaju platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
pdpade zavázujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným
a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá póvodne zamýšlanému účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia.
2. Túto zmluvu je možné menit' a dopÍňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi
zmluvnými stranami.
3. Právne vzt'ahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.



4. Clen dozornej rady súhlasí so spracúvaním osobných údajov s ich použitím na uzavrette
tejto zmluvy ana všetky úkony súvisiace s členstvom dozornej rade. Súhlas poskytuje
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorych zákonov. Súhlas poskytuje na dobu neurčitu,
5. Táto zmluva bola spísaná a uzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zronlmiteíne
prejavenej vóle zmlurmých strán, ktoré ju po prečítaní a schválení na znak súhlasu s jej
obsahom vlastnoručne podpísali. Zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, zktorychkaždá
zmluvná strana obdtžijedno vyhotovenie a 1 vyhotovenie obďržízakladateí.

Sládkovičovo, dňa 20. 12. 2078

MVĎr. Pavol Bartaloš
člen dozornej rady

ntišek Ruman
konateť


