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ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE 
 
Obchodné meno:  Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
sídlo:    Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 
zastúpený:   Mgr. Tomáš Borovský 
IČO:    36 255 556 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,   
vložka č.: 14263/T 
na strane jednej (ďalej len „Spoločnosť“) 
 
a 
 

Mgr. Monika Budaiová  
narodená:    
trvale bytom:    
na strane druhej (ďalej len „konateľ“),  
 
uzavierajú na základe ust. § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka v súlade so Zakladateľskou 
listinou spoločnosti túto zmluvu o výkone funkcie. 
 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú vôľu upraviť vzájomné vzťahy medzi 
Spoločnosťou a konateľom spoločnosti pri vykonávaní a zabezpečovaní úloh, ktoré 
bude pre Spoločnosť konateľ zariaďovať v rámci jeho pôsobnosti, najmä v súlade  
s ust. Obchodného zákonníka, inými právnymi predpismi, Zakladateľskou listinou 
a spravovať sa touto zmluvou počas doby, po ktorú bude konateľ spoločnosti 
vykonávať svoju funkciu. 

2. Mgr. Monika Budaiová, bola menovaná do funkcie konateľa spoločnosti na základe 
rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 
spoločnosti zo dňa 31. 3. 2019, s účinnosťou od 1. 4. 2019. 

3. Konateľ spoločnosti bol jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného 
zhromaždenia poverený uzatvoriť s novovymenovaným konateľom zmluvu o výkone 
funnkcie v zmysle ustanovenia § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka,  
čo potvrdzuje štatutárny zástupca jediného spoločníka svojím podpisom na tejto 
zmluve. 

4. Mgr. Monika Budaiová súhlasí s ustanovením do funkcie konateľa spoločnosti 
a prehlasuje, že jej nie sú známe žiadne dôvody, ktoré by jej bránili vo výkone funkcie 
konateľa spoločnosti.  

5. Touto zmluvou sa nezakladá pracovný pomer konateľa spoločnosti. 
6. Konateľ vykonáva svoju funkciu od 1. 4. 2019. 
7. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. 
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Článok II 
Povinnosti konateľa 

 
1. Konateľ sa zaväzuje, že bude ako člen štatutárneho orgánu spoločnosti konať  

za spoločnosť a zaväzovať spoločnosť svojimi právnymi úkonmi. 
2. Konateľ vykonáva činnosť v rámci svojej funkcie v sídle spoločnosti, avšak v prípade 

potreby aj mimo sídla spoločnosti. V prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, konateľ je oprávnený vykonať za týmto účelom pracovné 
cesty. 

3. Konateľ sa zaväzuje písomne informovať o výsledku rokovaní so zásadnými 
obchodnými partnermi spoločnosti. Konateľ sa zaväzuje pri svojej činnosti spravovať  
sa zásadami a pokynmi schválenými jediným spoločníkom, rozhodnutiami 
a vnútornými predpismi spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných 
právnych predpisov. 

4. Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria  
do pôsobnosti jediného spoločníka.  

5. Konateľ je povinný po každej zmene Zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného 
odkladu úplné znenie Zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť 
zodpovedá. 

6. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade 
so záujmami spoločnosti a jediného spoločníka. 

7. V rámci svojej pôsobnosti je konateľ povinný najmä: 
a) zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva spoločnosti 
b) viesť zoznam spoločníkov 
c) informovať spoločníkov o stave spoločnosti 
d) vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi 

štatutárnemu orgánu spoločnosti 
e) vykonávať voči zamestnancom spoločnosti všetky práva a povinnosti 

zamestnávateľa 
f) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie 

týkajúce sa predmetu rozhodnutia 
g) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, 

ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu 
alebo ohroziť jej záujmy a záujmy spoločníkov 

h) pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy 
len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami 
spoločnosti. 

8. Nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi sa spravujú ustanoveniami  
§ 135a Obchodného zákonníka. 

 
Článok III 

Povinnosti spoločnosti 
 

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť pre konateľa také podmienky a poskytovať  
mu súčinnosť, aby mohol nerušene vykonávať svoju funkciu. 

2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať konateľovi všetky informácie a podklady potrebné 
na riadny výkon jeho funkcie. 

3. Spoločnosť poskytuje pre účely výkonu funkcie konateľovi služobné motorové vozidlo. 
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Článok IV 
Zodpovednosť konateľa 

 
1. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti je povinný nahradiť 

škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá 
spoločnosti vznikla tým, že: 

a) poskytne plnenie spoločníkom v rozpore s Obchodným zákonníkom, 
b) nadobudne majetok v rozpore s ustanovením §59a Obchodného zákonníka 

2. Nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi môže uplatniť vo svojom mene 
a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku 
spoločnosti. 

3. Nároky veriteľov spoločnosti voči konateľovi nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá 
nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. 

4. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti 
voči konateľom správca konkurznej podstaty. 

5. Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej 
pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. 

6. Konateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával 
rozhodnutie jediného spoločníka. To neplatí, ak je rozhodnutie jediného spoločníka 
v rozpore s právnymi predpismi alebo zakladateľskou listinou spoločnosti. 

7. Konateľa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada. 
8. Dohody medzi spoločnosťou a konateľom vylučujúce alebo obmedzujúce 

zodpovednosť konateľa sú zakázané. Zakladateľská listina nemôže vylúčiť  
ani obmedziť zodpovednosť konateľa. 

 
Článok V 

Zákaz konkurencie 
 

1. Konateľ 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, 
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, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa. 

2. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby konateľ, ktorý tento zákaz porušil 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. Tieto práva spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili u konateľa 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. 
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Článok VI 
Odmena konateľa 

 
1. Spoločnosť a konateľ sa dohodli, že konateľ bude vykonávať funkciu konateľa  

bez nároku na odmenu. 
2. Konateľovi prislúcha náhrada preukázateľných hotových výdavkov v súvislosti 

s výkonom jeho funkcie. 
 

 
Článok VII 

Ukončenie zmluvy 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Výkon funkcie konateľa končí: 

a) úmrtím, 
b) odvolaním z funkcie, 
c) odstúpením z funkcie zákonom stanovenou formou. 

 
Článok VIII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Túto zmluvu je možné meniť formou písomných, vzostupne číslovaných dodatkov. 
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania. 
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom po každom rovnopise obdrží každá 

zo zmluvných strán a jednen rovnopis obdrží jediný spoločník spoločnosti. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
V Hlohovci 31. 3. 2019 
 
 
_________________________________  _____________________________ 
  Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.           Mgr. Monika Budaiová 
                     konateľ 
         Mgr. Tomáš Borovský 
 
 
 
Jediný spoločník Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., Mesto Hlohovec, so sídlom M.R. 
Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00 312 509 schvaľuje túto zmluvu: 
 
V Hlohovci, dňa 1.4.2019      
 
       ______________________________ 

 Ing. Miroslav Kollár – primátor mesta 
 


