
 
 

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady 
uzavretá  

v zmysle ust. § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka, zák. č. 513/1991 Zb. v znení                     

neskorších predpisov 

medzi: 

 

Zmluvné strany 

     
 
 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. 
 sídlo: Školská 19,  921 01  Piešťany 
 štatutárny orgán: Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ 
 IČO: 36 232 700 
 IČ DPH: SK2020170031 
 bankové spojenie:  
 číslo účtu:  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Trnava, oddiel Sro, vložka  č. 11528/T  
(ďalej spoločnosť) 

 
 a 
 
 Mgr. Naďa Rybáriková 
 nar.:   
 bytom:  
 bankové spojenie:  
 číslo účtu:  
 e:mail:  
 tel. kontakt:  
      (ďalej člen dozornej rady) 

 
 
 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností spoločnosti a člena dozornej 

rady pri výkone funkcie člena dozornej rady za účelom dosiahnutia jeho efektívneho výkonu 
v súlade s touto zmluvou, Obchodným zákonníkom, Stanovami spoločnosti a rozhodnutiami 
valného zhromaždenia spoločnosti a dozornej rady spoločnosti.  
 

2. Člen dozornej rady vykonáva funkciu člena dozornej rady spoločnosti osobne odo dňa zvolenia 
valným zhromaždením spoločnosti. 
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Čl. II 
Práva a povinnosti spoločnosti 

 
1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky k výkonu 

funkcie, poskytnúť mu súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade s Obchodným 
zákonníkom a Stanovami spoločnosti, odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady 
nevyhnutné na výkon jeho činnosti a umožniť mu nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich 
sa spoločnosti.  
 

2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť členovi dozornej rady za výkon jeho funkcie finančné plnenie 
podľa článku IV. tejto zmluvy. 

 

Čl. III. 
Práva a povinnosti člena dozornej  rady 

 
1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať funkciu člena dozornej rady v súlade s Obchodným  

zákonníkom, Stanovami spoločnosti a s ustanoveniami tejto zmluvy.  
 

2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia spoločnosti. Ak je prijaté 
uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti týkajúce sa výkonu činnosti dozornej rady 
v rozpore so zákonom, alebo Stanovami spoločnosti, je člen dozornej rady povinný podať 
žalobu o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia. 
 

3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá 
zahŕňa  povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti. 
Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie 
týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 
a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu 
alebo ohroziť jej záujmy, pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy 
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.  
 

4. Do kompetencie člena dozornej rady patrí najmä: 
 

a) nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrolovať v nich 
obsiahnuté údaje, 

b) preskúmať riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku 
a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému 
zhromaždeniu spoločnosti, 

c) osobne sa zúčastňovať zasadnutí dozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti, 
d) oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek prekážky zabraňujúce mu dočasne 

alebo trvalo vykonávať riadne funkciu člena dozornej rady, 
e) plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Obchodného zákonníka a zo Stanov spoločnosti, 
f) podávať správy valnému zhromaždeniu spoločnosti  raz ročne. 

 
5. Člen dozornej rady nesmie: 

 
a) vo vlastnom mene alebo na osobný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou 

činnosťou spoločnosti, 
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti, 
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzením ručením a 
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d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného 
orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú 
osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť. 

 
 

Čl. IV. 
Finančné plnenie za výkon funkcie 

 
1. Členovi dozornej rady nebude poskytnutá mesačná odmena. 

 
2. Členovi dozornej rady môže byť jedenkrát ročne poskytnuté finančné plnenie ako podiel zo 

zisku spoločnosti vo výške určenej rozhodnutím Valného zhromaždenia do 30 dní od jeho 
zasadnutia. Výšku finančného plnenia navrhuje spoločník, pričom jeho poskytnutie je 
podmienené dosiahnutím zisku spoločnosti za príslušný rok. 
 

3. Finančné plnenie uvedené v bode 2 tohto článku bude členovi dozornej rady poukázané 
prostredníctvom bankového účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.  

 
 

Čl. V. 
Zánik zmluvy 

 
1. Táto zmluva zaniká dňom zániku funkcie člena dozornej rady. 

 
2. Členovi dozornej rady zanikne funkcia najmä: 

 

a) odvolaním valným zhromaždením spoločnosti, 
b) vzdaním sa funkcie, 
c) smrťou, 
d) uplynutím funkčného obdobia orgánov Mesta Piešťany, t.j. primátora a Mestského 

zastupiteľstva, 
e) zánikom spoločnosti bez právneho nástupcu 

 
 

Čl. VI. 
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 
prípade zaväzujú dohodou nahradiť  neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným 
a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného 
alebo neúčinného ustanovenia.  

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami.  

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  

4. Člen dozornej rady súhlasí so spracúvaním osobných údajov (meno, priezvisko, dátum 
narodenia, bydlisko), s ich použitím na uzavretie tejto zmluvy a všetky úkony súvisiace 
s členstvom dozornej rade.    Súhlas poskytuje v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania 
tejto zmluvy a počas doby, po ktorú bude zmluva archivovaná Spoločnosťou po jej zániku v 
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zmysle platných a účinných právnych predpisov. Súhlas je možné odvolať písomným 
oznámením doručeným Spoločnosti. Účinky takéhoto odvolania nastávajú momentom 
doručenia. 

5. Táto zmluva bola schválená spoločníkom, prostredníctvom valného zhromaždenia dňa 
27.02.2023. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 
na webovom sídle spoločnosti.  

7. Táto zmluva bola spísaná a uzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 

prejavenej vôle zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení na znak súhlasu s jej obsahom 

vlastnoručne podpísali. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží jedno vyhotovenie.  

 

Piešťany, dňa 27.02.2023 
 

 
 
 
    podpísané             podpísané 
 
_______________________________  _______________________________ 
           Ing. Viliam Hubinský, CSc.                              Mgr. Naďa Rybáriková 
                            konateľ                    člen dozornej rady 


