,Zlu/8ú/c3
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
(ďalej len,,zmluva")

uzatvoren á medzi zmluvnými stranami:

l.

Obchodná spoločnost':

zastúpená

Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.
ICO: 36 232 ]5I
so sídlorn SR, 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova4601254
zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka číslo:1I 532lT
(ďalej len,,spoločnost"')
Františeliom Rumanom, konateťom spoločnosti
^

2.

Cler-r dozornej rady:

Agáta Zelinková
trvale bytorn:

^

rrarodený:
(d'alej len,,člen dozornej rady")

za nasledovných podmienok takto:

čt. t
Predmet zmluvy
1, Predrrretom tejto zrnluvy je úprava vzájomných práv a povirulostí spoločnosti a člena
dozorrrej rady pri výkorre funkcie člerra dozoniej rady za úěelom dosialrnutia jeho efektívnelro
výkonu v súlade s touto ztnluvou, Obchoclnýn zákonrríkom, Stanovatni spoločrrosti, ak boli
prijaté, rozhodnutiarrri valnélro zhlorrražderria spoločnosti a clozorrrej lady spoločrrosti.
2. Člen dozorrrej lady vykonáva t-urrkciu člena dozomej rady spoločnosti osobne"odo ilria
ustanovetria do funkcie, resp. zvolerria valnýtrr zlrronražderrírrr spoločnosti.

čt. lt
Práva a povinnosti spoločnosti

l. Spoločnost' sa zavázuje vytvor:it' členovi clozornej rady zodpovedajťlce podnierrky
k výkorrur furrkcie, poskytnúť mu súčirrnost',aby rnohol svoju fllirkciu vykorrávat' v sťllade
s Obcl.odrrým zákorrrríkon a Stanovami spoločrrosti, ak boli prijaté, odovzdat'nu všetky
intbrn-rácie, údaje a podklady nevylrnutné na výkon jelro činnosti a umožnit' tnu nahliadat'
<lo všetkýclr dokladov týkajúciclr sa spoločnosti.
2. Odrr'enu zavýkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti schvaťuje valné zhrornaždenie.

čt. ttI.
Práva a povinnosti člena dozornej rady

l. Čl"ndozornej

je povirrrý

vykorrávať fllnkciu člerra dozornej l,ady v sťrlacle
s Obchodrr}.rn zákorrníkom, Starrovami spoločnosti, ak boli prijaté a s ustanoveniarni tejto
zrnluvy.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniatni valnélro zhromaždenia spoločnosti. Ak je
pnjaté uznesenie valrrého zhrolnaždenia spoločnosti týkajťtce sa výkonu činnosti dozon'ej

rady

rady v rozporc so zákonom alebo stanovami spoločnosti móže člen dozornej rady podat'
žalobu o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia.
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 povinný zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohfadniť všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávat' mlčanlivosťo dóverných
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti
spósobit' škodu alebo ohroziť jej záujmy, pri výkone svojej pósobnosti nesmie
uprednostňovat' svoje zál|my alebo záujmy tretích osób pred záujmami spoločnosti.
4. Do kompetencie člena dozomej rady patrí najmá právo:
a) dohliadat' na činnosťkonateťov,

b) nahliadat'do

c)
d)

e)

0
g)

obchodných a účtovnýchkníh a iných dokladov a kontrolovat'v nich
obsiahnuté údaje,
preskúmať riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnúúčtovnúzávierku
a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému
zhr omaždeniu sp o1o čno sti,
osobne sa zúčastňovat'zasadnutídozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti,
oznámit' spoločnosti bez zb7točnéhoodkladu akékoťvek prekážky zabraňujúce mu
dočasne alebo trvalo vykonávat'riadne funkcie člena dozornej rady,
plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Obchodného zákonníka a zo Stanov
spoločnosti, ak boli prilaté,
požadovaťod konateťa informácie a vysvetlenia o všetkých záIežttostiach spoločnosti
a nahliadať do všetkých obchodných a účtovnýchkníh a iných dokladov spoločnosti.

Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podfa § 136 a ustanovenia § 135a
sa použijúprimerane. Porušenie odseku 1 má dósledky ustanovené v § 65.
5,

čt. rv.
Zánikzmluvy
Táto zmluvazantká dňom záníku funkcie člena dozornej rady.
2. Členovi dozornej rady zanlkne funkcia najmá:
a) o dvol aním valným zhr omaždením spo 1o čno sti,
b) vzdaním sa funkcie,
1,

c) smrt'ou,
d) zánikom spoločnosti bez právneho nástupcu.

čt. v.
záverečnéustanovenia
1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatnjzm či neúčinným,nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajuplatné a účinné.Zmluvné strany sa v tomto
prípade zavázqú dohodou nahradit' neplatné alebo neúčinnéustanovenie novým platným
a účinnýmustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá póvodne zamýšlanémuúčeluneplatného
alebo neúčinnéhoustanovenia.
2. Túto zmluvu je možnémenit' a dopíňaťlen písomnjani dodatkami podpísanými obidvomi
zrnluvnými stranami.
3. Právne vzt'ahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonnika.

4. Člen dozornej rady súhlasíso spracúvanímosobných údajov s ich použitímna uzavretie
tejto zmluvy aí:'a všetky úkony súvisiace s členstvom dozornej radé. Súhlas poskytuje
v súlade so zákonom ó. I8l2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorych zákonov. Súhlas poskYuje na dobu neurčitú,
5. Táto zmluva bola spísaná a uzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zrozumttelne
prejavenej vóle zmluvných strán, ktoré ju po prečítanía schváleni na znak súhlasu s jej
obsahom vlastnoručne podpísali, Zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každá
zmluvná strana obdržíjedno vyhotovenie a 1 vyhotovenie obdržízakladatet,
Sládkovičovo, dňa 20. 12. 2018

rantišek Ruman

LgátaZe|inková

*

