Zmluva o výkone funkcie konateľa
uzavretá podľa ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), (ďalej len „Zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:
Obchodné meno:
IČO:
Sídlo:
Zápis:
(ďalej len „Spoločnosť“)

Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o.
53 584 244
Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin
Obchodný register Okresného súdu Žilina; odd.: Sro; vl. č.: 76619/L

a
Titul, meno a priezvisko:
Ing. Miloš Mikula
03.04.1965
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
(ďalej len „Konateľ“)
(Spoločnosť a Konateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“)
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1.

2.

1.
2.
3.

Funkcia konateľa vznikla Konateľovi v deň jeho vymenovania rozhodnutím jediného spoločníka,
a to dňa 18.06.2021. Nárok na mesačnú odmenu konateľa vzniká až dňom 01.08.2021. Výška
prvej odmeny je stanovená na dvojnásobok sumy uvedenej v čl. IV. ods. 1 Zmluvy.
Spoločnosť a Konateľ majú záujem bližšie dohodnúť vzájomné práva, povinnosti a podmienky
výkonu funkcie konateľa.
Čl. II.
Predmet Zmluvy
Zmluva upravuje vzájomný vzťah medzi Spoločnosťou a Konateľom pri výkone funkcie konateľa
ako štatutárneho orgánu Spoločnosti.
Spôsob konania konateľa je vymedzený Zakladateľskou listinou a je zapísaný do obchodného
registra.
Konateľ sa zaväzuje riadne vykonávať všetky svoje povinnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti,
ktoré mu vyplývajú z Obchodného zákonníka, platnej a účinnej zakladateľskej listiny Spoločnosti
(ďalej len „Zakladateľská listina“), rozhodnutí jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a tejto Zmluvy. Medzi povinnosti štatutárneho orgánu
Spoločnosti patrí najmä:
a/ obchodné vedenie Spoločnosti, vykonávanie rozhodnutí jediného spoločníka Spoločnosti,
bežná správa Spoločnosti,
b/ predkladanie jedinému spoločníkovi Spoločnosti na schválenie riadnu individuálnu účtovnú
závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo
úhradu straty Spoločnosti,
c/ zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva Spoločnosti a ostatnej povinnej a zavedenej
evidencie Spoločnosti,
d/ vedenie zoznamu spoločníkov Spoločnosti, výšku ich splatených vkladov a dátum, od
ktorého sa zúčastňujú na Spoločnosti,
e/ príprava podkladov pre rozhodovanie jediného spoločníka Spoločnosti,
f/ informovanie spoločníka Spoločnosti na jeho požiadanie o záležitostiach Spoločnosti,
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podať návrh na zápis zmien zapísaných údajov v obchodnom registri a predložiť príslušné
listiny na uloženie do zbierky v zákonných lehotách,
h/ vyhotoviť úplné znenie spoločenskej zmluvy po každej zmene spoločenskej zmluvy
a zabezpečiť jeho uloženie do zbierky listín obchodného registra.
Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade 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.
Konateľ je oprávnený odmietnuť vykonať rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti, ak je
rozhodnutie v rozpore s právnymi predpismi, Zakladateľskou listinou alebo stanovami
Spoločnosti alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
Na uskutočnenie akýchkoľvek úkonov v mene Spoločnosti, ktoré podľa platných a účinných
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa Zakladateľskej listiny vyžadujú schválenie
alebo súhlas jediného spoločníka Spoločnosti (prípadne dozornej rady Spoločnosti), je Konateľ
povinný takéto schválenie alebo súhlas získať vždy pred uskutočnením takéhoto úkonu, a to vo
forme a spôsobom stanoveným v Zakladateľskej listine.
Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s
odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konateľ nezodpovedá
za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával rozhodnutie jediného spoločníka
Spoločnosti; to neplatí, ak je rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti v rozpore s právnymi
predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami alebo ak ide o povinnosť podať návrh na
vyhlásenie konkurzu. Ak má spoločnosť zriadenú dozornú radu, konateľov nezbavuje
zodpovednosti, ak ich konanie dozorná rada schválila.
Konateľ je povinný vykonávať činnosť podľa Zmluvy v mieste a v čase, ktorý zodpovedá plneniu
svojich povinností a potrieb Spoločnosti.
g/

4.

5.

6.

7.

8.

Čl. III.
Zákaz konkurencie
1.

Pokiaľ zo Spoločenskej zmluvy, prípadne z platných a účinných stanov Spoločnosti, nevyplývajú
ďalšie obmedzenia, 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 a
d/ vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 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.
Čl. IV.
Odmena konateľa a benefity

1.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť bude poskytovať Konateľovi za výkon funkcie
mesačnú odmenu vo výške 1 500,- Eur (slovom: tisícpäťsto Eur) brutto za každý kalendárny
mesiac výkonu funkcie konateľa. Spoločnosť je povinná zraziť konateľovi z brutto odmeny
preddavky na daň zo závislej činnosti, poistenie a prípadné iné odvody v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.
Odmena
za výkon funkcie konateľa sa vypláca do 10. dňa kalendárneho mesiaca za
predchádzajúci kalendárny mesiac, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Konateľa,
ktorý Konateľ písomne oznámi Spoločnosti po uzatvorení Zmluvy.
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3.

4.
5.

V závislosti od dosiahnutého pozitívneho sociálneho vplyvu, merateľného v zmysle čl. X.
Zakladateľskej listiny percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb
z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti, má konateľ nárok s účinnosťou od 01.01.2022 na
navýšenie odmeny nasledovne:
a/ vo výške 5% z odmeny podľa čl. IV. ods. 1 Zmluvy v prípade, ak Spoločnosť dosiahne
merateľný pozitívny sociálny vplyv 41% - 50%,
b/ vo výške 10% z odmeny podľa čl. IV. ods. 1 Zmluvy v prípade, ak Spoločnosť dosiahne
merateľný pozitívny sociálny vplyv 51% - 60%,
c/ vo výške 15% z odmeny podľa čl. IV. ods. 1 Zmluvy v prípade, ak Spoločnosť dosiahne
merateľný pozitívny sociálny vplyv 61% - 70%,
d/ vo výške 20% z odmeny podľa čl. IV. ods. 1 Zmluvy v prípade, ak Spoločnosť dosiahne
merateľný pozitívny sociálny vplyv 71% - 80%,
e/ vo výške 25% z odmeny podľa čl. IV. ods. 1 Zmluvy v prípade, ak Spoločnosť dosiahne
merateľný pozitívny sociálny vplyv 81% - 90%,
f/ vo výške 30% z odmeny podľa čl. IV. ods. 1 Zmluvy v prípade, ak Spoločnosť dosiahne
pozitívny sociálny vplyv 91% - 100%.
Konateľ je oprávnený pri výkone funkcie konateľa používať osobné motorové vozidlo v jeho
vlastníctve.
Konateľ má nárok na náhradu všetkých výdavkov spojených s jeho činnosťou, najmä má nárok
na:
a/ preplatenie cestovného a stravného podľa platných právnych predpisov pri služobných
cestách vrátane ubytovacích nákladov podľa predložených dokladov,
b/ služobný mobilný telefón. Spoločnosť je povinná Konateľovi na účel výkonu jeho funkcie
mobilný telefón poskytnúť a uhrádzať náklady spojené s jeho prevádzkou.
c/ služobný notebook (prenosný počítač). Spoločnosť je povinná Konateľovi na účel výkonu
jeho funkcie notebook poskytnúť.
Čl. V.
Doba trvania zmluvy

1.
2.

Zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie konateľa.
Funkcia konateľa zaniká z dôvodov vymedzených v Obchodnom zákonníku.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, pričom jeden prevezme Konateľ a jeden prevezme
Spoločnosť.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami s tým, že mesačná
odmena Konateľa prislúcha Konateľovi odo dňa vzniku jeho funkcie.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať v písomnej forme dodatkami, ktoré nadobúdajú platnosť
a účinnosť až po ich schválení príslušnými orgánmi Spoločnosti v zmysle Zakladateľskej listiny
a Obchodného zákonníka a po jej podpise poslednou zo Zmluvných strán.
Zmluva nezakladá pracovnoprávny vzťah medzi Konateľom a Spoločnosťou.
Ak Zmluva odkazuje na činnosti patriace do pôsobnosti jediného spoločníka Spoločnosti, tak pre
prípad, že bude mať Spoločnosť v čase po uzavretí Zmluvy viac spoločníkov, majú sa na mysli
činnosti patriace do pôsobnosti valného zhromaždenia.
Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na vzťahy a záležitosti v Zmluve výslovne
neupravené sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.
V prípade, ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, platnosť zostávajúcich
ustanovení nie je dotknutá, okrem prípadov, ak je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej
okolnosti týkajúcej sa takého neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť
oddelené od ostatných príslušných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť

Strana 3 z 4

Strana 4 z 4

