„starým veciam nová šanca“

Zmluva 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 Stromová 38, 831 01 Bratislava
na strane druhej
uzavierajú
v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie s nasledovným
obsahom:
I.
Pán Ing. Jánom Líškom je na základe menovacieho dekrétu, vystaveného ministrom
financií Slovenskej republiky zo dňa 27. apríla 2012 členom Správnej rady Recyklačného
fondu pôsobiaceho v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
(ďalej len „člen správnej rady“).
II.
1. Člen správnej rady sa zaväzuje podieľať sa na činnosti správnej rady v rozsahu jej
pôsobnosti v zmysle ust. § 58 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, štatútu Recyklačného
fondu v jeho aktuálnom znení a Rokovacieho poriadku správnej rady Recyklačného
fondu.
2. Pri plnení svojich povinností v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy sa člen správnej
rady zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou zohľadňujúc oprávnené záujmy
Recyklačného fondu, ako aj záujmy hospodárstva Slovenskej republiky.
3. Člen správnej rady sa zaväzuje 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.
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4. Člen správnej rady sa zaväzuje nezneužívať svoje postavenie člena správnej rady na
získavanie akýchkoľvek materiálnych alebo nemateriálnych výhod v prospech svoj alebo
iných osôb okrem výhod poskytovaných priamo Recyklačným fondom na základe tejto
zmluvy alebo rozhodnutia správnej rady.
III.
Členovi správnej
nasledovné plnenia:

rady budú v súvislosti s výkonom jeho funkcie poskytnuté

a) Recyklačný fond v režime § 534 Občianskeho zákonníka pristupuje 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 vzťahuje 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
Recyklačného fondu.
IV.
V súvislosti s účasťou na zasadnutiach správnej rady budú členovi správnej rady
poskytované cestovné náhrady vo výške a za podmienok stanovených zákonom č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v jeho aktuálnom znení.
V.
1. Táto zmluva bude účinná od 09. 05. 2012 do ukončenia výkonu funkcie člena správnej
rady.
2. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená schválením jej obsahu Správnou radou
Recyklačného fondu.
VI.
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať výlučne v písomnej forme
ako jej dodatok so schválením Správnou radou Recyklačného fondu.
2. Písomnosť tejto zmluvy je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, po nadobudnutí jej
účinnosti po schválení jej obsahu Správnou radou Recyklačného fondu, člen správnej
rady si ponechá jedno vyhotovenie a Recyklačný fond jedno jej vyhotovenie.
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V Bratislave dňa

za Recyklačný fond:

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

Ing. Ján L í š k a ,
riaditeľ fondu

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

podpis člena Správnej rady
Recyklačného fondu

Schválené Správnou radou Recyklačného fondu dňa 30. 09. 2010 uznesením č. 140 – 8/2010.

V Bratislave dňa

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

Ing. Juraj Dlhopolček,
predseda Správnej rady Recyklačného fondu
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