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„starým veciam nová šanca“ 

 

 
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie  

 
 

Recyklačný fond, Nobelova č. 18, 831 02  Bratislava zastúpený  
 

  Ing. Jánom Líškom,  
riaditeľom fondu 

 
na strane jednej  

a 
 

Ing. Eduard Kucej 
narodený dňa  

bytom  
 
na strane druhej  

 
u z a v i e r a j ú  

 
tento dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie zo dňa 25. 05. 2012 s nasledovným 
obsahom: 
 

I. 
 

1. Článok II. bod 3 označenej zmluvy sa mení do nasledovného znenia: 
 
„3. Člen  správnej  rady  sa  zaväzuje v zmysle § 66 zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti 
s výkonom funkcie člena správnej  rady a ktoré nie sú verejne prístupné, resp. o ktorých sa 
z iných oprávnených zdrojov nedozvedel už pred začatím výkonu funkcie člena správnej  
rady.“. 

 
 
2. Článok III. označenej zmluvy sa mení do nasledovného znenia: 
 

„III. 
 

Členovi správnej  rady môžu byť v súvislosti s výkonom jeho funkcie na základe 
rozhodnutia správnej rady zohľadňujúceho zákonné finančné možnosti Recyklačného fondu 
poskytnuté nasledujúce plnenia: 
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 a)  Pristúpenie Recyklačného fondu v zmysle § 534 Občianskeho  zákonníka  k záväzku člena 
správnej  rady platiť životné a úrazové poistné v zmysle poistnej zmluvy uzavretej medzi 
členom  správnej  rady a  poisťovateľom v maximálnej výške 

Pristúpenie k záväzku v  zmysle predchádzajúceho sa bude môcť vzťahovať výlučne na 
poistné pokrývajúce obdobie, v ktorom bude člen správnej rady vykonávať 
v Recyklačnom fonde funkciu člena správnej  rady.  

Ak bude poistné za člena správnej  rady zaplatené aj za obdobie nasledujúce po ukončení 
výkonu funkcie člena správnej  rady, bude sa čiastka poistného pripadajúca na toto 
obdobie považovať za plnenie bez právneho dôvodu. 

Poistné platené Recyklačným fondom v zmysle predchádzajúceho bude považované 
za príjem v zmysle príslušných ustanovení zákona o dani z príjmu. 

 

b)  Peňažné odmeny za podmienok a spôsobom podľa osobitných rozhodnutí správnej rady.“. 
 

II. 
 

Režimom podľa čl. I bod 2 tohto dodatku sa spravujú vzťahy účastníkov založené označenou 
zmluvou s účinnosťou od 1. júla 2013. 

 
III. 

 
Písomnosť tohto dodatku je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, po nadobudnutí jeho 
účinnosti po schválení jeho obsahu Správnou radou Recyklačného fondu, člen správnej rady 
si ponechá  jedno vyhotovenie a Recyklačný fond jedno jeho vyhotovenie. 
 
 
V Bratislave, dňa 17. 09. 2013 
 
 
za Recyklačný fond:         
 
 
 
.............................................................                       ............................................................. 
                 Ing. Ján Líška                                                      podpis člena správnej  rady          
                 riaditeľ fondu                                                                       
 
 
Obsah písomnosti zmluvy o  výkone funkcie v spojení s obsahom tohto dodatku bol 
schválený Správnou radou Recyklačného fondu dňa 30. 09. 2010 uznesením číslo 140 – 
8/2010  a dňa 22. 08. 2013 uznesením číslo 100 – 7/2013. 
 
 
V Bratislave, dňa   
 

       ...................................................................   
        Ing. Juraj  Dlhopolček 

predseda Správnej rady Recyklačného fondu 


