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Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady 
uzatvorená podľa § 66 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 

 

Mandatárom:  Meno a priezvisko : ................................... 

               nar. :                         ................................... 

                          rodné číslo:              ................................... 

    bydlisko:                  ...................................  

                         Bankové spojenie :   ...................................                

                         Číslo účtu :               ................................... 

                    (ďalej len ako „mandatár“) 

a  

 

Mandantom:   Poľnonákup ŠARIŠ, a. s. 
     so sídlom v Prešove, Bardejovská 44,   

                           IČO : 00 155 012,  

                           zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sa, vložka č. 78/P,        

                           zastúpená členmi  predstavenstva: 

                           Ing. Stanislav Biroš, predseda predstavenstva 

                           Ing. Pavol Biroš, člen predstavenstva  

        (ďalej len ako „mandant“) 

 

v súlade s rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia akcionárov obchodnej  

spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s., zo dňa 27. 8. 2021 za týchto podmienok 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Mandant, obchodná spoločnosť Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. a mandatár ako člen dozornej rady 

mandanta,  zvolený do funkcie valným zhromaždením akcionárov s účinnosťou od  27. 08. 2021 

na obdobie piatich rokov, sa v zmysle  ustanovenia § 66 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady.  

 

2. Mandatár sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre mandanta vykonávať činnosť 

a všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena dozornej rady a to v mene  mandanta 

a na jeho účet a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odmenu. 

 

 

      Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Mandatár je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou 

starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v   súlade so 

záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. 

 

2. Mandatár je pri výkone svojej funkcie viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi,   

stanovami  spoločnosti,   zásadami,  pokynmi a  inými  rozhodnutiami,  prijatými  valným 

zhromaždením.  
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3. Mandatár je pri výkone svojej pôsobnosti povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť 

všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. 

 

4. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých 

prezradenie tretím osobám by mohlo mandantovi spôsobiť škodu, alebo ohroziť jej záujmy 

alebo záujmy akcionárov. 

 

5. Mandatár nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy len 

niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. 

 

6. Mandatár je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho 

zastupovala. Ak mandatár ako člen Dozornej rady zameškal z dôvodu práceneschopnosti 10 

a viac pracovných dní počas jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na zmluvnú odmenu 

uvedenú v bode 8, tohto článku zmluvy. 

 

6. Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom 

funkcie mandanta bezplatne. 

 

7. Na základe rozhodnutia VZ o schválení tejto zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady zo 

dňa 27.8.2021, počnúc od 27.8.2021, mandant je povinný zaplatiť mandatárovi za výkon 

činnosti podľa tejto zmluvy odmenu vo výške : 
 

- predseda dozornej rady  250,- €  mesačne alebo 

- člen dozornej rady 150,- € mesačne.  
 
Odmena je splatná do 15 dní odo dňa ukončenia mesiaca, ktorého sa odmena týka, 

bezhotovostným prevodom na účet mandatára v slovenskom peňažnom ústave. 

 

8. Mandatár má právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie v súlade so 

stanovami spoločnosti určí na rozdelenie členom orgánov spoločnosti (tantiéma). 

 

9. Mandatár má od mandanta právo na náhradu cestovných a ďalších nevyhnutných alebo účelne 

vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti  s výkonom  činnosti podľa tejto zmluvy. 

Pri náhrade cestovných nákladov sa postupuje podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov. Mandatár môže požadovať od mandanta aj primeraný 

preddavok na krytie týchto výdavkov. 

 

10. Mandatár je povinný nahradiť mandantovi škodu spôsobenú porušením povinnosti mandatára. 

 

11. Mandatár nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svoje pôsobnosti postupoval 

s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti. Mandatár 

nezodpovedá za škodu  spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného 

zhromaždenia, okrem prípadov ak je uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami 

spoločnosti.  

 

12. Mandatár podlieha zákazu konkurenčného konania podľa ustanovenia § 196 Obchodného 

zákonníka v plnom rozsahu. 

 

13. Mandatár sa môže svojej funkcie vzdať v súlade s ustanoveniami Stanov spoločnosti a  

s ustanovením § 66 Obchodného zákonníka. Vzdanie sa funkcie musí mať písomnú formu 

s pripojeným  podpisom mandatára. Mandatár doručí vzdanie sa funkcie osobne alebo poštou  

spoločnosti na adresu jej sídla.    
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14. Ak sa výkon funkcie mandatára skončí niektorým z spôsobov predvídaných ustanovením článku 

III, ods. 1, tejto zmluvy (okrem prípadu, keď výkon funkcie zanikne smrťou), je mandatár 

povinný odovzdať spoločnosti všetky dokumenty, listiny, počítačové záznamy a pod., ktoré 

súvisia s výkonom jeho funkcie, sprístupniť spoločnosti všetky informácie, o ktorých sa pri 

výkone svojej funkcie dozvedel a tiež odovzdať spoločnosti všetky predmety, ktoré mu boli 

podľa tejto zmluvy alebo na základe nej zverené. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je mandatár 

tiež povinný bez zbytočného odkladu po skončení funkcie upozorniť spoločnosť na všetky 

opatrenia, ktoré je potrebné prijať, resp. uskutočniť na je odvrátenie. 

 

15. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky zmeny v osobných údajoch , ktoré zaväzujú 

mandanta vo vzťahu k tretím osobám ( napr. zmena bydliska a pod. ).  

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 26. 08. 2026.  

 

2. Pred uplynutím tejto doby táto zmluva stratí platnosť a účinnosť, ak mandatár prestane 

vykonávať činnosť člena dozornej rady z dôvodu, že bude z funkcie odvolaný, vzdá sa funkcie 

alebo jeho funkcia zanikne smrťou alebo skončí inak.  

 

3. V prípade odvolania z funkcie  zmluva stráca platnosť dňom prijatia rozhodnutia príslušného 

orgánu o odvolaní. 

 

4. V prípade vzdania sa funkcie zmluva stráca platnosť dňom prvého zasadnutia orgánu, ktorý je 

oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, nasledujúceho po doručení vzdania sa 

funkcie. Ak takýto orgán nezasadne do troch mesiacov, tak uplynutím tejto lehoty. V prípade, že 

mandatár sa vzdá funkcie na zasadnutí príslušného orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo 

zvoliť nového člena orgánu je vzdanie sa funkcie platné okamžite a týmto dňom stráca táto 

zmluva platnosť.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými 

ustanoveniami stanov spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

6. Táto zmluva sa môže meniť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme a 

 s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.  

 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom pozorne prečítali, jej obsahu 

porozumeli, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný,  že táto zmluva je prejavom ich 

slobodnej  a vážnej vôle, a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Prešove, 27. 8. 2021.  

 

 

 

.........................................................                                 ............................................................... 

               Mandant:       Mandatár: 


