
Zmluva o výkone funkcie konateľa 

Obchodná spoločnosť: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, SR 

Štatutárny orgán: Ing. Emil Vozár, konateľ spoločnosti 

IČO: 31609651, DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:; 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

Oddiel Sro, vložka číslo 2034/S 

(ďalej ako „spoločnosť") 

a 

konateľ spoločnosti: Ing. Emil Vozár, r. č. nar. 

trvalé bytom M. R. Štefánika 65 01 Žiar nad Hronom 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

(ďalej ako „konateľ') 

s cieľom upraviť vzťah medzi spoločnosťou a konateľom pri výkone jeho funkcie uzatvárajú medzi sebou 

túto Zmluvu o výkone funkcie konateľa podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") 

I. Predmet zmluvy 

1. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 

v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka zo dňa 03.02.2015 rozhodol jediný spoločník 

o vymenovaní konateľa do funkcie konateľa spoločnosti s účinnosťou od 03.02.2015, s čím 

konateľ vyslovil súhlas. 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností medzi spoločnosťou a konateľom pri 

zariaďovaní záležitostí spoločnosti v rámci výkonu funkcie konateľa. 

II. Odmena 

1. Konateľovi za výkon funkcie náleží odmena vo výške ' ,-€/mesačne (slovom i Eur 

mesačne), splatná do 15-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

2. Odmena za príslušný kalendárny mesiac, znížená o povinné odvody do zdravotnej, sociálnej 

poisťovne a o preddavky na daň z príjmu v zmysle platných právnych predpisov, bude vyplácaná 

konateľovi na jeho účet, uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zmenu účtu sa konateľ zaväzuje 

bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti. V prípade porušenia uvedenej povinnosti, spoločnosť 

nenesie zodpovednosť za omeškanie vyplatenia odmeny. 

3. Konateľ má tiež právo na náhradu preukázaných účelne vynaložených hotových výdavkov súvisiacich 

s výkonom jeho funkcie, vrátane cestovných výdavkov a iných plnení v zmysle zákona č. 283/2002 Z. 

z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ktoré je povinný vyčísliť a preukázať ku 



Koncu každého Kalendárneho mesiaca, a spoločnosť je povinná mu ich nahradiť najneskôr do 15-teho 

dňa nasledujúceho Kalendárneho mesiaca. 

III. Povinnosti konateľa 

1. Konateľ je povinný svoju funkciu vykonávať osobne. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje 

konateľ samostatne. 

2. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade 

s uzneseniami valného zhromaždenia a iných rozhodnutí spoločníkov spoločnosti, 

s ustanoveniami tejto zmluvy, zakladateľskej listiny a so záujmami spoločnosti a všetkých jej 

spoločníkov. 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 alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie 

uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred 

záujmami spoločnosti. 

3. Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré mu bránia alebo 

budú brániť vo výkone jeho funkcii alebo jednotlivých povinností a to predovšetkým dôvod 

a približnú dĺžku trvania prekážky a je povinný vykonať všetko čo je objektívne možné za účelom 

zabránenia ujmy spoločnosti, najmä udeliť v mene spoločnosti plnomocenstvo na vykonávanie 

všetkých úkonov, ktoré v čase jeho neprítomnosti bude potrebné vykonať. V prípade pracovnej 

neschopnosti konateľa z dôvodu choroby alebo úrazu je povinný po uplynutí troch dní od začiatku 

pracovnej neschopnosti predložiť lekárske potvrdenie. Nesplnenie povinností uvedených v tomto 

bode má za následok krátenie mesačnej odmeny konateľa dohodnutej v článku II. bod 1 tejto 

zmluvy. 

4. Konateľ spoločnosti je povinný najmä: 

a) plniť uznesenia valného zhromaždenia; 

b) zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva; 

c) vyhotoviť úplné znenie zakladateľskej listiny po každej zmene a zabezpečiť uloženie aktuálneho 

znenia zakladateľskej listiny do zbierky listín; 

d) podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri a predložiť príslušné listiny 
na uloženie do zbierky listín do 30 dní od prijatia relevantného rozhodnutia; 

e) prijímať rozhodnutia o ročných plánoch spoločnosti; 

f) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť dobrú povesť spoločnosti; 

g) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú individuálnu závierku a návrh na 

rozdelenie zisku, príp. úhradu strát; 

h) viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti; 

i) zvolávať valné zhromaždenie najmenej jedenkrát v kalendárnom roku. 

5. Ostatné práva a povinnosti konateľa vrátane jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením 

povinností pri výkone pôsobnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 



IV. 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 pre riadny 

výkon jeho funkcie. 

V. Zákaz konkurencie 

1. Konateľ nesmie: 

a) vo vlastnom mene a 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 alebo iného orgánu inej 

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

podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa. 

2. Porušením ustanovení podľa bodu 1. tohto článku má spoločnosť právo požadovať, aby konateľ 

vydal prospech z obchodu alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Právo na 

náhradu škody tým nie je dotknuté. Tieto práva spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili 

u zodpovednej osoby do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, 

najneskôr však uplynutím jedného roku od ich vzniku. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu 

škody. 

VI. Mlčanlivosť 

1. Konateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, o ktorých sa 
dozvedel v rámci výkonu funkcie konateľa a o skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo, a to 
aj po ukončení činnosti pre spoločnosť. 

2. Konateľ nesmie poskytnúť informácie podľa bodu 1. tohto článku tretím osobám. Všetky 
obchodné dokumenty, vrátane osobných poznámok ako aj ich kópie, je konateľ povinný vydať 
spoločnosti, po tom, ako ho k tomu spoločnosť vyzve, najneskôr v deň ukončenia výkonu svojej 
funkcie. 

VII. Doba trvania zmluvy a jej ukončenie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou 

s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

4. Táto zmluva sa zrušuje ku dňu zániku funkcie konateľa. Výkon funkcie konateľa zaniká: 
a) odvolaním z funkcie; 
b) odstúpením z funkcie v súlade s ustanovenia § 66a Obchodného zákonníka; 



c) stratou alebo obmedzením spôsobilosti konateľa na právne úkony; 

d) úmr t ím konate ľa . 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva o výkone funkcie bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti pri 

výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka dna 

04.02.2015. 

2. Zmeny tejto zmluvy musia byť schválené valným zhromaždením a musia mať formu písomného 

dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným 

zákonníkom, najmä ustanoveniami o mandátnej zmluve, a ostatnými právnym predpismi platnými 

na území Slovenskej republiky. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým dohodou. 

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 

nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany 

sledovali v čase jej podpisu. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle spoločnosti. 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na 

dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Žiari nad Hronom, dňa 04.02.2015 

Spoločnosť: 
0 Technické s lužby 

2 I 4 r nad Hronom 
(D 

Konateľ: 

VECHNICK2 SLU.-BY ?.ujr nad Hronom. spoL SJ.O. 
Dubťekä 45. 965 58 2iar nad Hionom 

/ 

Ing. Emil Vozár 
konateľ spoločnosti 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, 

spol. s r. o. 

Ing. Emil Vozár 


