
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
uzatvorená podl'a s 66 ods. 3 zákona č.5131199'l zb obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

spoločnostbu

a

členom
dozornej rady

Plastika, a.s.
sídlo:
lČo:
zápis v oR:
zastúpená:

(dalej len,,Spoĺočnosť")

medzi:

Novozámocká222c' 949 05 Nitra
00 152 781
okresný súd Nitra, odd.:Sa, vl. č.: 'l83/N
lng. Romanom Šustekom, predsedom predstavenstva
lng. Dušanom Nádaským, členom predstavenstva

Pavel Chudovan
dátum nar.: ......'..
rodné číslo: ........
trvale býom:
št. občianstvo:
číslo účtu:

SR

(d'alej len ,,Člen dozornej rady")

lĺčastníci tejto zmluvy vzhl'adom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bot s účinnostbu od 27.o2.2o2o
zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoĺočnosŕi, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah
právneho vzthhu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávat'a za ým účetom
uzatvárajú túto zmluvu :

Všeobecné ustanovenia

Na základe výsledku volieb za člena dozomej rady Pĺastika, a's' voleného zamestnancami spoločnosti zo
dňa26'-27.02.2020bol člendozornej radyzvolený dofunkciečlena dozornej radySpoločnosti sdňom
vzniku funkcie od 27.02.2020.

Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a' Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podl'a Príslušných predpisov,
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválené mimoriadnym

valným zhromaŽdením dňa 11'12.2019 v platnom znení,
c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom

a účinnom znení.

e."orJl'rrluuy

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri
uýkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektÍvneho rnýkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpĺsmi.

Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena
dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa
s Príslušnými predpĺsmi oboznámil, ich obsah je mu známy azaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez
zbytočného odkladu pri ich zmenách.
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Zmluva o vÝkone funkcie členadozornej rady

ilt.
Odmena

1. Zariadny rnýkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania
mesačne vo výške '.. Eur (slovom: ,,..' euť') v hrubom.

2' Pokial' je odmena podl'a ods' 1 tohto článku podl'a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na
úseku sociálneho poistenia azdravotného poistenia') predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je
povinná zráŽať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poislenie a sociálne poistenie. odmena bude
zdaňovaná podla osobitného zákona na úseku daní z príjmoŕ) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený
zákon, Spoločnosťje povinná zrážat z odmeny preddavky na daň'

3' odmena podl'a ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným vods. 2 tohto článku, je splatná do 15.
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktoý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špeciÍikovaný
v záhlavítejto zmluvy.

4. Popri mesačnej odmene podl'a ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny,
ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania' Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených
Pravidlami odmeňovania.

5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázatel'ných nákladov nutne
alebo účelne vynaložených v súvislosti s {konom Funkcie. Cestovné náhrady sa ^Členovi dozornej rady
poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcejvete podl'a osobitného zákona.J)

tv.
Práva a povinnosti zmIuvných strán

1. Člen dozomej rady je povinný vykonávať Funkciu snáležitou starostlivosťou, ktorá zahíňa povinnosť
vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a V súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
Najmä je povinný zaobstarať si a pň rozhodovaní zohl'adniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu
rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmĺe uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred
záujmami Spoločnosti.

2' Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo
Príslušný predpis neustanovuje inak.

3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, Že rnýkonom uznesenia valného
zhromaŽdenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu
prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány
Spoločnosti.

4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podl'a ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaŽdenia
Spoločnostije vrozpore sPríslušnými predpismi, vdôsledku čoho podl'a jeho odborného posúdenia nie je
podľa osobitného zákona") uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané
opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušne orgány
Spoločnosti'

5' Člen dozomej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

'; zákon č' 461t2oo3 Z. z. osociálnom poistení vznení neskorších predpisov, zákon č. 58o/2oo4 Z.z. ozdĺavoÍnom poistení
v znenĺ neskorších predpisov.

'1zákon č. 595/2oo3 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov'

'; zákon č,' 283t2oo2Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

a)Ustanovenies2ooods.3vspojenís$'l94ods.7zákonač.5'ĺ3/1991Zb.obchodnýzákonnĺkvzneníneskoršíchpredpisov.
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Zmluva o |Úkone funkcie členadozomej rady

V.
Zodpovednost'za škodu

Člen dozornej rady, ktoý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradĺť škodu, ktorú
tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne- s ostatnými členmi dozornej rady, u ktoých sú dané
predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradĺť škodu, ktgrá
Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.5)

Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáŽe, Že postupoval pri ýkone svojej pôsobnosti s
odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, Že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá
za škodu spÔsobenú Spoločnosti konaním, ktoým vykonával uznesenie valného zhromaŽdenia; to neplatí,
ak je uznesenie valného zhromaŽdenia V rozpore s Príslušnými predpismi' Člena dozornej rady nezbavuje
zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenĺe zodpovednosti za škodu spôsobenú
členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi poisťovňou a spoločnosťou ato za
podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

v!.
Povinnost' m!čanlivosti

1. Člen dozomej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktoých
prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spÔsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej
akcionárov.

2' Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vďahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podl'a
čl' lV ods. 1 tejto zmluvy poŽiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podlä
Príslušných predpisov.

vil.
Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú dalšie obmedzenia, Člen dozomej rady nesmie:
a. vo v|astnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikatel'skou činnosťou

Spoločnosti,
b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
c. zúčastňovať sa na podnĺkaní 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 spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje
Spoločnosť.

2. V prípade porušenia niektorého zákazu.' podl'a ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je
Spoločnosť oprávnená poŽadovať, aby Člen dozornej rady 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' Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatni|i u Člena dozornej rady do troch
mesiacov odo dňa, ked'sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka
od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

vill.
Zánikzmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcĺe.

2' Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
a. odvolaním valným zhromaŽdením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
b' vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
c' uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
e' smťou'

5)Ustanovenie$200ods.3vspojenís$194ods.6zákonač.513/1991Zb.obchodnýzákonníkvzneníneskoršíchpredpisov'
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Zmluva o Výkone funkcie členadozornej rady

3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podl'a ods. 2 písm. d) alebo e)
tohto článku je Č|en dozomej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je'potrebné
bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.

4' Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podl'a
ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. Vl ods. 1 tejto zmluvy je Člen
dozornej rady povinný dodžiavať aj po zániku tejto zmluvy.

tx.
oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených vtejto
zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených
v záhlaví tejto zmluvy.

2. Zm|uvné strany sa dohodli, Že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo
kurĺérom na adresy uvedené v záhlavi tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podl'a ods. 1 tohto článku.

3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena
dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti,
resp. inej osobe, ktorá je V mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.

4. Ak písomnosť nie je moŽné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2
tohto článku, povaŽuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj úedy, ak sa o tom
adresát nedozvie. Písomnosť sa povaŽuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

5' Písomnosti na základe tejto zmluvy je moŽné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci
navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí bý správa
doručená elektronĺckou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnostĺ podl'a ods.2 aŽ 4 tohto článku.

x.
Záverečné ustanovenia

1' Ak sa ktorékolVek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto
zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo
čiastočne neplatné ustanovenie nahradili p|atným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo
neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia
podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vďah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov,
ktoré sú povahou alebo účelom najbliŽšie dotknutému ustanoveniu.

2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto
zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho
predpisu sa pouŽije právny predpis, ktoý pôvodnú právnu úpravu nahrádza'

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých jeden obdží Spoločnosť a jeden obdŽí Člen
dozornej rady.

4. Túto zmluvu moŽno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu
obsahu tejto zmluvy sa vyŽaduje predchádzajÚci súhlas valného zhromaŽdenia Spoločnosti.

5' Právne vztahy uýslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona ó. 51311991 zb.
obchodný zákonník vznení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záváznými právnymi
predpismi platnými a účinnýmiv Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti'

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmĺ. Zmluva nadobúda účinnosť dňom
kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Clenovi dozornej rady vznikla Funkcia,
b. túto zmluvu schválilo valné zhromaŽdenie Spoločnosti,
c. táto zmluva nadobudla platnosť.
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V Nitre, 16.03.2020

Spoločnosť:

Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečÍtali, je pre nich určitá a zrozumitel'ná a vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vÔľu' Na znak súhĺasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa 16.03.2020

Člen dozomej rady:

lng. Roman Šustek, predseda predstavenstva

Ing' Dušan Nádaský, člen predstavenstva
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