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Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
(d'alej len,,zrnluva")

uzatvorená medzi zrnluvnými stranami:

1. Obchodná spoločnost': Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.
ICO: 36 232751
so sídlorrr SR, 925 2l Sládkovičovo, Fučíkova 4601254
zapísaná v Obclrodnorn registri Okresrrého súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka číslo: 1I 532lT
(d'alej len,,spoločnost"')
Františekom Rumanom, konatel'onr spoločnosti

a

Attila Srejner
tr-vale bytorrr: -
rtarodený:
(d'alej len,,člen dozornej rady")

zastúpená

Z. Clen dozonrej rady:

za nasledovných podmienok takto:

čl I
Predmet zmluvy

l. Predrnetorn tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností spoločnosti a člena
dozonrej rady pri výkorre fuirkcie člena dozorrrej rady za účelom dosialrnutia jeho eťektívneho
výkorru v sÚlade s touto zmluvou, Obchodriýnr zákonníkorn, Stanovanri spoločnosti, ak boli
prrjaté, rozhodnutiarni valného zhromaždenia spoločnosti a dozomej rady spoločnosti.
2. Clen dozomej rady vykonáva fuirkciu člerra dozonrej rady spoločrrosti osobne odo Qňa
ustanovenia do funkcie, resp. zvoleniavalnýnr zbtomažd,enírn spol,očnosti. V

čt. tt
Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločrrost' sa zavázlje vytvorit' členovi dozorrrej rady zodpovedajúce podmienky
k výkorru funkcie, poskYrrúť rrru súčirurost', aby rnohol svoju funkciu vykorrávať v súlade
s Obchodnýrn zákonrríkom a Stanovami spoločriosti, ak boli prijaté, odovzdať mu všetky
irrforrr-tácie, údaje a podklady nevyhnutné rra výkon jeho čirrnosti a urnožnit' mu nahliadat'
do všetkých dokladov týkajúcich sa spoločrrosti.
2. Odrncnu zavýkol furrkcie člerra dozornej rady spoločnosti schval'uje valné zlrromaždenie.

čt. ttt.
Práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Čl"'' dozomej rady je povinrrý vykonávat' fuirkciu člena dozornej rady v súlacle
s Obcliodnýrrr zákorrníkom, Stanovami spoločnosti, ak boli prijaté a s ustanoverriami tejto
zrnluvy.
2. Clerr clozorrrej rady je viazaný uzneseniarni valného z\,1romaždenia spoločnosti. Ak je
prijaté uznesenie valrrélro zltrotnaždenia spoločnosti týkajúce sa výkonu čiru-rosti dozornej



rady v rozpole so zákonom alebo stanovami spoločnosti nóže člen dozomej rady podat'
žal obu o nepl atno st' uzneseni a valného zhr omaždenia.
3. Clen dozomej rady je povinný vykonávat' svoju pósobnost' s náležitou starostlivost'ou,
ktorá zahíňa povinnosť vykonávat' ju s odbomou starostlivost'ou v súlade so záujmami
spoločnosti. Najmá je povinrrý zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohl'adnit' všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávat' mlčanlivost' o dóvemých
infonnáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti
spósobit' škodu alebo ohrozit' jej záujmy, pri výkone svojej pósobnosti nestnie
uprednostňovat' svoje záujmy alebo záujrny tretích osób pred záujmami spoločnosti.

4. Do kompetencie člena dozornej rady patri najmá právo:
a) dohliadat' na činnost' konateťov,
b) nahliadat'do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrolovat'v nich

obsiahnuté údaje,
c) preskúmat'riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závterku

a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát a predkladať svoje vyjadrenie valnérnu
zhr omaždeniu spo l o čno sti,

d) osobne sa zúčastňovat'zasadnutí dozonrej rady avalného zhromaždenia spoločnosti,
e) oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu akékol'vek ptekážky zabraňujúce mu

dočasne alebo trvalo vykonávat'riadne funkcie člena dozorrrej rady,
0 plnit' si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Obchodného zákonnika a zo Stanov

spoločnosti, ak boli pijaté,
g) požadovat' od konatel'a inforrnácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti

a nahliadat'do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.

5. Na členov dozomej rady sa vzt'ahuje zákaz korrkurencie podl'a § 136 a ustanovenia § 135a
sa použijú primerane. Porušenie odseku 1 má dósledky ustanovené v § 65.

čt. tv.
Zánikzmluvy

i. Táto zmluvazaniká dňom zániku funkcie člena dozomej rady.
2. Členovi dozomej rady zanlkne funkcia najrná:
a) o dvol aním val n ým zhr omaždením spo l o čno sti,
b) vzdanírn sa funkcie,
c) smfi'ou,
d) zánikom spoločnosti bez právneho nástupcu.

čt. v.
záverečné ustanovenia

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným či neúčinnýrn, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zrnluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
prípade zav'ázuji dohodou nahradit' neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným
a účinnjnn ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá póvodne zamýšíanému účelu neplatného
alebo neúčinného ustanovenia.
2. Túto zmluvu je možné tnenit' a dopÍňať len písomnýrni dodatkarni podpísanými obidvorni
zmluvnPni stranami.
3. Právne vzt'ahy výslovrre neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.



4. Clen dozomej rady súhlasí so spracúvaním osobných údajov s ich použitím na lzavrette
tejto zmluw ana všetky úkony súvisiace s členstvom dozornej rade. Súhlas poskytuje
v súlade so zákonom č. 1812018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoých zákonov. Súhlas poskytuje na dobu neurčitú.
5. Táto zmluva bola spísaná a lzavretá na zák),ade slobodne, vážne, určite a zrozmitelne
prejavenej vóle zmluvných strán, ktolé ju po prečítaní a schválení na znak súhlasu s jej
obsahom vlastnoručne podpísali. Zm|uva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každá
zmluvná strana obdržijedno vyhotovenie a 1 vyhotovenie obdrži zakladatel.

Sládkovičovo,,dňa 20. 12. 2018

František Ruman
konateť

] .rr#,..-,-:

AttiÉ Srejner
člen dozomej rady


