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Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady 

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

medzi:  

 

spoločnosťou:   

obchodné meno: CHEMOLAK a.s. 

sídlo:   Továrenská 7, 919 04 Smolenice 

IČO:   31 411 851 

zápis v OR:  Okresný súd Trnava, odd.: Sa, vl. č.: 67/T 

zastúpená:   Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva  

Ing. Tomáš Černický, podpredseda predstavenstva 

(ďalej len „Spoločnosť“) 

 

a 

 

členom dozornej rady:   

meno a priezvisko:  JUDr. Valéria Nídelová 

dátum narodenia:        

rodné číslo:     

trvale bytom:     

št. občianstvo:     

banka:      

IBAN:      

 (ďalej len „Člen dozornej rady“) 

 

Účastníci tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 201a Obchodného zákonníka a  vzhľadom ku 

skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 17.06.2021 ustanovený do funkcie člena 

dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe 

ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu: 

 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 17.06.2021 bol Člen dozornej rady 

ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 17.06.2021. 

2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:  

a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,  

b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválené 

mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 11.12.2019,  

c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti 

v platnom a účinnom znení.  
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II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej 

rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade 

s Príslušnými predpismi. 

2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, 

ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen 

dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy 

a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.  

 

 

 

III. 

Odmena 

 

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena vo výške             ,- € mesačne, 

slovom                    eur,  určená v súlade Pravidlami odmeňovania.  

2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej 

povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie 

a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) 

a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky 

na daň.  

3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je 

splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena 

dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy 

odmeny, príplatkov, príp. iných výhod člena DR,  ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok 

na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.  

5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov 

nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi 

dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného 

zákona.3) 

 

 

IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa 

povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti 

a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky 

dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie 

uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.   

 

 

 
1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
v znení neskorších predpisov.  
 
2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov. 
 
3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  
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2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva 

alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.  

3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného 

zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného 

odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať 

príslušné orgány Spoločnosti. 

4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného 

zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho 

odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona4) uznesením viazaný, je povinný bez 

zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej 

ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.  

5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.  

 

 

V. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť 

škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, 

u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný 

nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním 

špecifikovaným osobitným zákonom.5)  

2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej 

pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen 

dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával 

uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore 

s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila 

dozorná rada. 

3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej s Allianz – Slovenská 

poisťovňa, a.s. a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.  

 

 

VI. 

Povinnosť mlčanlivosti 

 

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a 

skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo 

ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov. 

2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť 

spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie 

a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
5) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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VII. 

Zákaz konkurencie 

 

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie: 

a. vo vlastnom mene alebo na vlastný 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 neobmedzeným ručením a 

d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej 

právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej 

podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť. 

2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je 

Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom 

porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je 

dotknuté právo na náhradu škody. 

3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do 

troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však 

uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 

 

VIII. 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.  

2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä: 

a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných 

predpisoch, 

b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,  

c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch, 

d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu, 

e. smrťou. 

3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. 

d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré 

je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti 

alebo jej akcionárom.  

4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy 

a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI 

ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.  

 

 

IX. 

Oznamovanie a doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených 

v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov 

uvedených v záhlaví tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať 

poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa 

podľa ods. 1 tohto článku.  

3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane 

Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo 

prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať 

písomnosť.  
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4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú 

v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj 

vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát 

odmietne prevziať. 

5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré 

si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto 

zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti 

podľa ods. 2 až 4 tohto článku.  

 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné 

ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere 

usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim 

obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade 

s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah 

spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie 

dotknutému ustanoveniu. 

2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú 

ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto 

zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden 

obdrží Člen dozornej rady. 

4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej 

účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného 

zhromaždenia Spoločnosti.  

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.  

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,  

b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti, 

c. táto zmluva nadobudla platnosť.  

7. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná 

a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Smolenice, dňa 17.06.2021 

 

spoločnosť        člen dozornej rady 

CHEMOLAK a.s. 

 

Ing. Roman Šustek      JUDr. Valéria Nídelová 

predseda predstavenstva 

 

 

Ing. Tomáš Černický 

podpredseda predstavenstva 

 


