Príloha č.1 ROKOVACIEHO PORIADKU SBD Topoľčany
Zmluva o výkone funkcie

uzavretá v zmysle § 66, ods. 3 Obchodného zákonníka
I. Účastníci zmluvy
1. Stavebné bytové družstvo Topoľčany, IČO 00174840
zastúpené: Predstavenstvom SBD Topoľčany

v zložení: 1. predseda alebo podpredseda
2. člen P-SBD

2. Meno a priezvisko - funkcia
narodený/a:
bytom:
....................................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko a titul, dátum narodenia a miesto bydliska )
Poznámka : * nehodiace sa prečiarknuť ǃ

II. Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.

Pán ....................... bol zvolený zhromaždením delegátov za člena predstavenstva dňa ................. a následne bol
zvolený členmi predstavenstva za ............................ /funkcia.
Zhromaždenie delegátov funkcionárov družstva zastupujúcich družstvo uvedených v bode I. tejto zmluvy poverilo
v zmysle Rokovacieho poriadku čl. 16, bod 2, k podpisu Zmluvy o výkone funkcie.
Členovia predstavenstva boli zapísaní do obchodného registra.

III. Predmet zmluvy
1.
2.
3.

Člen predstavenstva bude ako člen štatutárneho orgánu družstva konať za družstvo a zaväzovať družstvo svojimi
právnymi úkonmi v rozsahu právomocí, zverených predstavenstvu ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami
družstva okrem záležitostí, ktoré stanovy vyhradili inému orgánu družstva.
Člen predstavenstva bude plniť uznesenia zhromaždenia delegátov a zodpovedá mu za svoju činnosť.
Člen predstavenstva sa bude podieľať na zabezpečení riadneho vedenia účtovníctva družstva a na predkladaní
zhromaždeniu delegátov výsledkov ročnej účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade
so stanovami družstva.

IV. Záväzky zmluvných strán
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Člen predstavenstva je povinný zúčastňovať sa zasadnutí predstavenstva družstva v určených termínoch a v termínoch
podľa potreby, ktoré si predstavenstvo určilo.
Člen predstavenstva je povinný pri svojej činnosti riadiť sa zásadami a pokynmi schválenými zhromaždením delegátov
stanovami družstva a inými vnútornými predpismi družstva a ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych
predpisov
Člen predstavenstva v súlade s § 243a ods. 1 Obchodného zákonníka je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva. 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 družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy
alebo záujmy jeho členov. Pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých
členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.
Člen predstavenstva nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia
s podnikateľskou činnosťou družstva, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby obchody družstva a zúčastňovať sa na
podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením
Člen predstavenstva nesmie byť podnikateľom ani členom štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb
s obdobným predmetom činnosti.
Družstvo je oprávnené požadovať, aby predseda predstavenstva, ktorý porušil tento zákaz, vydal prospech z obchodu,
pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol na družstvo tomu zodpovedajúce práva. Tým nie je dotknuté
právo na náhradu škody.
Funkcia predsedu, podpredsedu a člena kontrolnej komisie družstva sú navzájom nezlučiteľné.
Družstvo sa zaväzuje poskytovať členovi /ďalej člen/ predstavenstva všetky informácie a podklady potrebné pre riadny
výkon jeho funkcie.
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V. Zodpovednosť za škodu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za
škodu, ktorú tým družstvu spôsobili.
Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou
starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov.
Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie
zhromaždenia delegátov, to však neplatí, ak je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi
alebo so stanovami družstva.
Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila.
Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva
za škodu alebo vylučujúce jeho zodpovednosť člena predstavenstva.
Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu
o urovnaní najskôr po troch rokoch od jej vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas zhromaždenie delegátov .

VI. Uplatnenie nárokov na náhradu škody
1.

2.

Nároky družstva zo zodpovednosti členov predstavenstva za škodu uplatňuje kontrolná komisia. Každý člen družstva je
oprávnený podať v mene družstva žalobu o náhradu škody proti členovi predstavenstva, ktorý zodpovedá družstvu za
ním spôsobenú škodu. Iná osoba ako člen družstva, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže
v súdnom konaní robiť úkony za družstvo alebo v jeho mene. Členovia družstva, ktorí uplatnia v mene družstva nároky
na úhradu škody voči členovi predstavenstva sú povinní znášať trovy konania za družstvo. Ak je družstvu priznaná
náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný ju uhradiť členovi družstva, ktorý
uplatňoval nároky za družstvo.
Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ
družstva, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku družstva, v súlade s ustanovením § 243, ods. 4
Obchodného zákonníka.

VII. Odmena člena predstavenstva
1.
2.
3.

Predseda predstavenstva vykonáva svoju funkciu zásadne v sídle družstva, avšak súhlasí s výkonom funkcie aj mimo
sídla družstva.
Členovi predstavenstva a kontrolnej komisie prislúcha za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške schváleného
ročného finančného plánu zhromaždením delegátov.
Členovi predstavenstva prislúcha okrem odmeny aj náhrada preukázateľne vzniklých hotovostných výdavkov
v súvislosti s výkonom jeho funkcie a náhrada cestovného a stravného, ak plní funkciu člena predstavenstva mimo
sídlo družstva.

VIII. Ukončenie zmluvy
1.
2.
3.

Táto zmluva končí skončením výkonu funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie.
Táto zmluva končí i vzdaním sa funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie za podmienok uvedených v § 66,
ods. 1 Obchodného zákonníka a tiež odvolaním člena predstavenstva a kontrolnej komisie zhromaždením delegátov .
Po ukončení tejto zmluvy prislúcha predsedovi, členovi predstavenstva a členom kontrolnej komisie pomerná časť
mesačnej odmeny do doby ukončenia funkcie.

IX. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Vzťah medzi družstvom a členom predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí družstva sa upravuje touto zmluvou
a primerane ustanoveniami §§ 566-576 Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a môžu byť uzatvorené len so súhlasom oboch strán.
Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

X. Schvaľovacia doložka
Túto zmluvu schválilo zhromaždenie delegátov družstva dňa ......................
V Topoľčanoch dňa .......................................
..................................

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

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

za Stavebné bytové družstvo Topoľčany - účastníci 1

účastník 2

2
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