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

uzatvorená medzi znrluvnými stranami:

l. Obchodná spoločnost': Vqdárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.
ICO: 36 23275I
so sídlom SR, 925 2l Sládkovičovo, Fučíkova 4601254
zapísaná v Obchodrronr registri Okresrrého súdu Tnrava
oddiel: Sro, vložka číslo: 11 532lT
(ďalej len,,spoločnost"')
Františekom Rumanom, konatel'om spoločrrosti

a

Mgr. Edita Katonová
trvale bytorn

(d'alej len,,člen dozonrej radý')

zastúpená

2. Člcn clozornej rady:

za nasledovných podmienok takto:

čt. I
Predmet zmluvy

1. Predrnetorn tejto zmluvy je úplava vzájonných práv a povinností spoločnosti a člena
dozorrrej rady pri výkone funkcie člena dozornej rady za účelorrr dosiahnutia jeho efektívneho
výkonu v súlade s touto znrluvou, Obclrodným zákorrníkoln, Statrovami spoločnosti, ak boli
pnjaté, rozlrodnutiami valrrého zhromaždenia spoločnosti a dozornej rady spoločnosti.
2. Clen dozorrrej rady vykonáva fuirkciu člena dozorrrej rady spoločnosti osobrre odo dňa
ustanovenia do funkcie, resp. zvolenia valnýrn zhromaždenínr spoločnosti. \,

čt. rr
Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločrrost' sa zavázuje vytvoril' členovi dozornej rady zodpovedajúce podrnienky
k výkonu funkcie, poskytnút'rnu súčinrrost', aby mohol svoju funkciu vykonávat' v súlade
s Obchodnýrn zákonrríkom a Stanovarrri spoločnosti, ak boli prijaté, odovzdat' nru všetky
inforrr-rácie, údaje a podklady nevyhrrutné na výkon jeho činnosti a umožniť nru nalrliadat'
do všetkýclr dokladov týkajúciclr sa spoločrrosti.
2. Odrnenu zavýkon funkcie člena dozorrrej rady spoločrrosti schvafuje valné zlrromažclenie.

čl. ttt.
Práva a povinnosti člena dozornej rady

l. Čle,, dozornej rady je povinný vykonávať funkciu člena dozornej rady v súlacle
s Obclrodrrýrn zákorrníkonr, Stanovanri spoločnosti, ak boli prijaté a s ustatroveniarrri tejto
zrrrluvy.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valnélro zhromažd,enia spoločnosti. Ak je
prijaté uzneserrie valného zhromaždelria spoločnosti týkajúce sa výkorru čirrrrosti dozornej



rady v tozpote so zákonom alebo stanovami spoločnosti móže člen dozornej rady podat'
žal obu o nep l atno st' uznes enia valného zht omaždenia.
g. Člen dozornej rady je poviriný vykonávať svoju pósobnosť s náležitou starostlivosťou,
ktorá zahíňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami
spoločnosti. Najmá je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohfadnit' všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu ro_zhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dóvemých
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti
spósobit' škodu alebo ohrozit' jej záujmy, pri výkone svojej pósobnosti nesmie
uprednostňovať svoje záujny a|ebo záujmy tretích osób pred zhýmami spoločnosti.

4. Do kompetencie člena dozornej rady patrí najmá právo:
a) dohliadať na činnost' konatelov,
b) nahliadat'do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrolovať v nich

obsiahnuté údaje,
c) preskúrnať riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku

anávrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému
zhr omaždeniu sp o1o čno sti,

d) osobne sa zúčastňovať zasadnutí dozomej rady a valného zhromaždenia spoločnosti,
e) oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu akékofvek prekážky zabraňujúce mu

dočasne alebo trvalo vykonávat'riadne funkcie člena dozomej rady,

0 plnit' si povinnosti, ktoré mu r,yplývajú z Obchodného zákonníka a zo Stanov
spoločnosti, ak boli prljaté,

g) požadovať od konateťa informácie a vysvetlenia o všetkých záIežitostiach spoločnosti
a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.

5. Na členov dozornej rady sa vzí'ahuje zákaz konkurencie podťa § 136 a ustanovenia § 135a
sa použijú primerane. Porušenie odseku 1 má dósledky ustanovené v § 65.

čt. ry.
Zánikzmluvy

1. Táto zmluva zanikádňom zániku funkcie člena dozornej rady.
2. Členovi dozornej rady zanlkne funkcia najmá:
a) o dvo l aním valným zltr omaždením sp ol o 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 neúčinným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
pdpade zavázujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie noým platným
a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá póvodne zamýšlanému účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia.
2. T,lto zmluvu je možné meniť a dopíňať len písomnýrni dodatkami podpísanými obidvomi
zmluvn}rni stranami.
3. Právne vzt'ahy výsiovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.



4. Clen dozomej rady súhlasí so spracúvaním osobných údajov s ich použitím na uzavretie
tejto zmluvy a na všetky úkony súvisiace s členstvom dozornej rade. Súhlas poskytuje
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. zákot o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorych zákonov. Súhlas poskytuje na dobu neurčitú.
5. Táto zmluva bola spísaná a uzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zrozumitelne
prejavenej vóle zmluvných strán, ktolé ju po prečítaní a schváleni na znak súhlasu s jej
obsahom vlastnoručne podpísali. Zmllva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, zktorychkaždá
zmluvná strana obdržíjedno vyhotovenie a 1 vyhotovenie obdrži zakladatel.

Sládkovičovo, dňa 20.12. 2018
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Mgr. Edita Katonová
člen dozornej rady

iaňlišek Ruman


