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            Spišská Nová Ves,  16. 4. 2019 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 25. 4. 2019 
 

PREDMET Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV 

s.r.o. a schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves 

do jej štatutárneho a kontrolného orgánu  
 

 

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

 

Spracoval:  Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu 

  JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

 

Prerokované: s poslancami  mestského zastupiteľstva 

 

Dôvod predloženia:   § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 2 

písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

Prizvaní: ---------- 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

a) schvaľuje  

založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným MEPOS SNV s.r.o., so 

sídlom Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves  

 

b) schvaľuje 

majetkovú účasť mesta Spišská Nová Ves v obchodnej spoločnosti MEPOS SNV 

s.r.o., vo výške 100 %  
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c) schvaľuje 

peňažný vklad vo výške 5 000,- eur do majetku – základného imania obchodnej 

spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. 

 

d) schvaľuje 

Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným MEPOS SNV 

s.r.o. 

 

e) berie na vedomie 

návrh na schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu a 

kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o., predložený Ing. 

Pavlom Bečarikom, primátorom mesta 

 

f) schvaľuje 

zástupcov mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti MEPOS 

SNV s.r.o. nasledovne: 

 

 štatutárny orgán – konateľ: 

 Ing. Pavol Bečarik 

 

 kontrolný orgán – dozorná rada: 

 Mgr. Tomáš Cehlár 

 MUDr. Iveta Fulková 

 MUDr. Peter Zelený 

 

g) poveruje 

primátora mesta Spišská Nová Ves vykonať v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, všetky potrebné úkony, súvisiace so 

založením a vznikom obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. 

 

 T: do 31. 7. 2019 

 Z: primátor mesta 
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Dôvodová správa 

Obchodná spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. bude obchodnou spoločnosťou, ktorej 
zakladateľom a jediným spoločníkom bude Mesto Spišská Nová Ves. Mesto Spišská Nová 
Ves bude mať v spoločnosti  100%-nú majetkovú účasť. Spoločnosť  bude založená 
zakladateľskou listinou v súlade s ustanovením § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zakladateľská listina je súčasťou 
tohto materiálu. 

Po založení obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. a splnení ďalších podmienok 
vyplývajúcich z § 6 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude spoločnosťou podaná žiadosť 
o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. 

Cieľom založenia obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. je zabezpečiť pre 
mesto Spišská Nová Ves prioritne komunálne a technické služby, ako napríklad: 

-  starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie trávnatých plôch, orezy, výruby, výsadba 
stromov a kvetín, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia, 

-  čistenie verejných priestranstiev, upratovanie, vysypávanie malých smetných 
nádob, zber veľkoobjemového odpadu, likvidácia nelegálnych skládok, 

-  oprava a údržba detských ihrísk, športovísk, mestského mobiliáru, 
pamätníkov, 

-  spolupráca pri organizácií kultúrnych a športových podujatí, 
-  zimná údržba. 
 
V budúcnosti je možné uvažovať nad rozšírením činností spoločnosti o tieto 

služby pre mesto: 
-  tréningové centrum pre znevýhodnených občanov, 
-  správa mestských cintorínov, 
-  údržba verejného osvetlenia, 
-  montáž/demontáž vianočnej výzdoby, 
-  prevádzka regionálneho centra zhodnocovania BRO, 
-  údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve a správe mesta, 
-  údržba a obnova dopravného značenia, 
-  správa a údržba svetelnej signalizácie, 
-  drobné stavebné práce (chodníky, garáže, parkoviská...). 

Vyššie uvedené činnosti zabezpečí obchodná spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. 
vlastnými kapacitami, vo vyššom štandarde ako tomu bolo doposiaľ a vlastným 
technickým vybavením. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti bude konateľ. 

Dozorná rada bude kontrolným orgánom, ktorý o.i. dohliada na činnosť konateľa, 

preskúmava účtovné závierky, podáva správy valnému zhromaždeniu. Členom dozornej 

rady nemôže byť konateľ spoločnosti. Dozorná rada bude mať 3 členov.  

Valné zhromaždenie bude najvyšším orgánom spoločnosti, do ktorého pôsobnosti 

patrí schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 
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účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, schvaľovanie 

stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak, rozhodovanie o zmene zakladateľskej 

listiny, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o 

nepeňažnom vklade a ďalšie.  Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti 

– s.r.o. so 100%-nou majetkovou účasťou mesta vykonáva v zmysle ustanovenia § 132 

ods. 1 Obchodného zákonníka výlučne primátor mesta.  

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach 

života obce, najmä je mu vyhradené  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové 

a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich 

(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať 

zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú 

účasť obce v právnickej osobe.“.  

Podľa § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: „Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich 

obchodných spoločností.“. 

 

Menovanie alebo odvolávanie členov orgánov spoločnosti, je zverené príslušným 

(kolektívnym) orgánom tejto spoločnosti v režime Obchodného zákonníka, na ktorých 

zasadnutiach mesto zastupuje primátor ako štatutárny orgán mesta. Výlučné oprávnenie 

voliť alebo odvolávať členov orgánov spoločnosti majú len uvedené kolektívne orgány 

spoločnosti. Obchodný zákonník nepripúšťa, aby o tom rozhodovalo mestské 

zastupiteľstvo ako orgán mimo štruktúry obchodnej spoločnosti. Na zasadnutiach 

kolektívnych orgánov obchodných spoločností (napr. valné zhromaždenie) vystupuje a 

hlasuje primátor mesta autonómne v rámci svojej právomoci, pričom viazaný je len 

potrebou schválenia konkrétnej nominácie mestským zastupiteľstvom. Tieto závery sa 

vzťahujú dokonca aj na prípady, kedy je mesto jediným spoločníkom obchodnej 

spoločnosti (v analogickej veci tak rozhodol napr. Krajský súd v Prešove pod sp. zn. 

2S/3/2014). 

           V nadväznosti na vyššie uvedené, predkladá primátor mesta mestskému 
zastupiteľstvu návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. a schválenie 
zástupcov mesta Spišská Nová Ves do jej štatutárneho orgánu - Ing. Pavla Bečarika ako 
prvého konateľa spoločnosti.  
 
  Primátor mesta tiež navrhuje mestskému zastupiteľstvu na schválenie zástupcov 
mesta Spišská Nová Ves do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti, a to Mgr. Tomáša 
Cehlára, MUDr. Ivetu Fulkovú a MUDr. Petra Zeleného ako prvých členov 3-člennej 
dozornej rady. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 16. 4. 2019 

Vypracoval:  Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu 

JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 
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Zakladateľská listina 

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 

MEPOS SNV s.r.o. 
 

Touto zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným sa zakladá 

v súlade s ustanovením § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným MEPOS SNV s.r.o., ktorej 

jediným zakladateľom je Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová 

Ves, IČO: 00329614.  
 

Článok I. 

Obchodné meno, sídlo spoločnosti, právna forma a doba trvania spoločnosti 

1. Obchodné meno spoločnosti: MEPOS SNV s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“). 

2. Sídlo spoločnosti: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. 

3. Právna forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným. 

4. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. 

 

Článok II. 

Spoločníci 

Jediným spoločníkom spoločnosti je: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 

Spišská Nová Ves, IČO: 00329614 (ďalej len „Mesto Spišská Nová Ves“). 

 

Článok III. 

Predmet podnikania 

1. Predmetom podnikania spoločnosti je: 

a) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

b) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 

c) Sťahovacie služby, 

d) Čistiace a upratovacie služby, 

e) Administratívne služby, 

f) Vedenie účtovníctva, 

g) Prenájom hnuteľných vecí, 

h) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom, 

i) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t 

vrátane prípojného vozidla, 

j) Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 

k) Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 

l) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 



 K bodu rokovania č. 13 

 

m) Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava 

a údržba, 

n) Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, 

o) Prípravné práce k realizácii stavby, 

p) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

q) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 

r) Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu, 

s) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 

t) Reklamné a marketingové služby, 

u) Skladovanie a pomocné činnosti v doprave, 

v) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 

w) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. 

 

Článok IV. 

Základné imanie spoločnosti a vklad jediného spoločníka 

1. Základné imanie spoločnosti je 5 000,- eur (slovom: päťtisíc eur). 

2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka do 

základného imania spoločnosti v sume 5 000,- eur (slovom: päťtisíc eur), ktorý je 

spoločník povinný splatiť v celom rozsahu správcovi vkladu najneskôr pred podaním 

návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. 

3. Vlastnícke právo ku vkladom, ktoré boli splatené pred vznikom spoločnosti, prechádzajú 

na spoločnosť dňom jej vzniku. 

 

Článok V. 

Správca vkladu 

Správcom splateného vkladu pred vznikom spoločnosti, t.j. do dňa zápisu spoločnosti do 

obchodného registra je zakladateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 

Spišská Nová Ves, IČO: 00329614. 

 

Článok VI. 

Obchodný podiel a jeho prevod 

1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť 

na spoločnosti. Výška obchodného podielu je určená podľa pomeru vkladu spoločníka 

k základnému imaniu spoločnosti. 

2. Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Rozdelenie obchodného podielu je 

možné len pri jeho prevode alebo prechode na právneho nástupcu spoločníka. Na 

rozdelenie obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. 

3. So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný 

podiel na iného spoločníka alebo na tretiu osobu.  

4. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa 

musia osvedčiť. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa 
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doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až 

s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr ako valné zhromaždenie vysloví súhlas 

s prevodom obchodného podielu, ak podľa zákona alebo zakladateľskej listiny sa súhlas 

valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje. 

 

Článok VII. 

Príspevok na úhradu strát 

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že spoločníci sú povinní prispieť na úhradu strát 

spoločnosti peňažným plnením nad výšku svojho vkladu až do polovice základného imania 

spoločnosti podľa výšky svojich vkladov. Splnenie uvedenej povinnosti nemá vplyv na výšku 

vkladu spoločníka. 

 

Článok VIII. 

Podiel na zisku 

1. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní súm pripadajúcich na 

dane a poplatky a po doplnení rezervného fondu (pokiaľ nie je ešte naplnený), ponechá 

v spoločnosti, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. 

2. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v takom rozsahu ako rozhodne valné 

zhromaždenie. 

3. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 

a 4 Obchodného zákonníka a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj 

úpadok. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky 

na podiely na zisku alebo rozdeliť iné vlastné zdroje. 

4. Zaregistrovaním a priznaním štatútu registrovaného sociálneho podniku a počas trvania 

štatútu registrovaného sociálneho podniku bude spoločnosť každoročne používať na 

dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu bližšie špecifikovaného v článku XIX. ods. 1 

a ods. 2. tejto Zakladateľskej listiny 100% z finančných prostriedkov získaných z príjmu 

z predmetu svojej činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet 

svojej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania.  

 

Článok IX. 

Rezervný fond 

1.  Spoločnosť vytvára rezervný fond v čase a výške, ktorú určuje zakladateľská listina. 

2. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej 

účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5% 

z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Spoločnosť je povinná 

každoročne dopĺňať tento rezervný fond o sumu vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného 

v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10% základného imania.  

3. Prostriedky rezervného fondu možno použiť iba na krytie strát spoločnosti alebo na 

opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. O použití 

rezervného fondu, rozhoduje konateľ spoločnosti v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 
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Obchodného zákonníka. O použití prostriedkov z rezervného fondu je konateľ povinný 

informovať na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia. 

 

Článok X. 

Výhody poskytnuté osobám v súlade s § 110 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka 

Spoločnosť neposkytuje žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti 

alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť. 

 

Článok XI. 

Náklady spojené so založením spoločnosti 

Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením spoločnosti a jej vznikom 

nepresiahnu sumu 500,- eur (slovom: päťsto eur). 

 

Článok XII. 

Práva a povinnosti spoločníka 

1. Spoločník má tieto základné práva: 

a)  podieľať sa spôsobmi stanovenými všeobecne záväznými predpismi a touto 

zakladateľskou listinou na riadení a kontrole činnosti spoločnosti, najmä osobne sa 

presviedčať o vedení záležitostí spoločnosti, nahliadať do obchodných kníh  a spisov, 

oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia spoločnosti a predkladať návrhy 

orgánom spoločnosti a požadovať od orgánov spoločnosti potrebné vysvetlenia, 

b) podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti vo výške 

zodpovedajúcej jeho vkladu do spoločnosti a čo sa týka podielu na zisku spoločnosti  

a spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti, o tomto rozhoduje valné zhromaždenie, 

c) na vyporiadací podiel pri zániku jeho účasti v spoločnosti počas trvania spoločnosti,  

d) na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti bez právneho 

nástupcu.              

2. Spoločník má tieto základné povinnosti:    

a) rešpektovať ustanovenia tejto zakladateľskej listiny a plniť ňou uložené povinnosti, 

b) splatiť v stanovenej lehote svoj vklad do základného imania spoločnosti, ku ktorému 

sa zaviazal touto zakladateľskou listinou, 

c) podieľať sa za podmienok stanovených v článku VII. Zakladateľskej listiny na 

prípadných stratách spoločnosti, 

b) zdržať sa akéhokoľvek konania znemožňujúceho alebo sťažujúceho efektívnu 

hospodársku činnosť spoločnosti alebo konania znemožňujúceho alebo sťažujúceho 

efektívnu hospodársku činnosť spoločnosti, alebo konania spôsobilého poškodiť 

alebo ohroziť dobré meno spoločnosti. 
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Článok XIII. 

Orgány spoločnosti 

Orgánmi spoločnosti sú:  

a) valné zhromaždenie  

b) konateľ spoločnosti 

c) dozorná rada 

 

Článok XIV. 

Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.  

2. Ak má spoločnosť  jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného 

zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho spoločník podpísať, ak Obchodný 

zákonník neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a 

ods. 2 Obchodného zákonníka, pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto 

rozhodnutí musí byť úradne osvedčená. V uvedených prípadoch sa zasadnutie valného 

zhromaždenia nezvoláva. 

3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:   

- schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej 

vznikom, 

- schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, 

- rozhodovanie o prevode obchodného podielu, 

- rozhodovanie o rozdelení obchodného podielu, 

- rozhodovanie o povinnosti spoločníkov prispieť na úhradu strát spoločnosti 

peňažným plnením nad výšku svojho vkladu, 

- schvaľovanie stanov a ich zmien,  

- rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny, 

- rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a  rozhodovanie 

o nepeňažnom vklade, 

- menovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, 

- menovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, 

- rozhodovanie o vylúčení spoločníka podľa § 113 a § 121 Obchodného zákonníka 

a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka, 

- rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, 

- rozhodovanie o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti, 

- rozhodovanie o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia 

v zmysle Obchodného zákonníka a tejto zakladateľskej listiny. 

4. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie vo veciach, ktoré by inak 

prislúchali do pôsobnosti konateľa spoločnosti. 



 K bodu rokovania č. 13 

 

5. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti najmenej raz za rok, a vtedy, keď je to 

potrebné, v súlade so zakladateľskou listinou a v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

6. Termín, miesto a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom najmenej 

7 dní pred dňom jeho konania a to písomnou pozvánkou. Ak má byť na valnom 

zhromaždení schvaľovaná účtovná uzávierka a výročná správa o hospodárení, musí byť 

návrh priložený v pozvánke. 

7. Spoločník sa zúčastňuje na zasadnutí valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení 

splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť 

konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti. 

8. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomný jediný spoločník, či už osobne 

alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Jediný spoločník má pri hlasovaní na valnom 

zhromaždení 1 hlas na každých 500,- eur vkladu. Na prijatie rozhodnutia valného 

zhromaždenia je potrebných 100 % hlasov jediného spoločníka. 

9. Spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho: 

a)  nepeňažnom vklade, 

b)  vylúčení alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti, 

10. Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznášať sa pri hlasovaní na valnom 

zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať. To platí 

primerane aj na prijímanie rozhodnutí jediného spoločníka mimo valného zhromaždenia. 

11. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného 

zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ alebo iná osoba ním poverená, ak taká 

osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia 

jeho predsedu viesť ktorýkoľvek zo spoločníkov spoločnosti. 

12. O zasadnutí valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:   

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, 

b) miesto a čas konania valného zhromaždenia, 

c) meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, 

d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia, 

e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania. 

13. Zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia podpisuje predseda valného 

zhromaždenia a zapisovateľ. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina a návrhy 

a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení. V prípadoch, v ktorých to ustanovuje 

Obchodný zákonník, musí byť pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia na 

zápisnici úradne osvedčená. Predseda valného zhromaždenia je povinný zabezpečiť 

doručenie zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia všetkým spoločníkom a 

konateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. 

14.  Jediný spoločník môže prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. 
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Článok XV. 

Konateľ spoločnosti 

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti 

samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu 

spoločnosti pripojí svoj podpis. 

2. Pri založení spoločnosti ustanoví jediný spoločník prvého konateľa priamo v 

zakladateľskej listine. Neskôr je konateľ menovaný a odvolávaný rozhodnutím valného 

zhromaždenia.  

3. Prvým konateľom spoločnosti je Ing. Pavol Bečarik, narodený .........., r. č.: ........., trvale 

bytom .............. .  

4. Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa zakladateľskej listiny, 

Obchodného zákonníka alebo rozhodnutím valného zhromaždenia vyhradené valnému 

zhromaždeniu. 

5. V rámci svojej pôsobnosti je konateľ spoločnosti povinný najmä: 

a) vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu 

orgánu spoločnosti, 

b) zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti, 

c)  zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva a ďalšej predpísanej evidencie 

spoločnosti, 

d)  predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu a mimoriadnu individuálnu 

účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo návrh na úhradu strát a ak to 

ukladá osobitný zákon aj výročnú správu, 

e)  predkladať valnému zhromaždeniu návrh koncepcie podnikateľskej činnosti 

spoločnosti a návrhy jej zmien, 

f) spravovať majetok spoločnosti, 

g) informovať jediného spoločníka o stave a záležitostiach spoločnosti a umožniť mu 

nahliadať do dokladov spoločnosti, 

h) zvolávať zasadnutia valného zhromaždenia, 

i) vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia, 

j) vykonávať všetky práva a povinnosti zamestnávateľa, 

k)  viesť zoznam spoločníkov, obsahujúci údaje o názve spoločníka, jeho adresy, výšku 

jeho vkladu, dátum zloženia vkladu a údaje o prevodoch, dedení a delení vkladov, 

l)  konať za spoločnosť v čase od založenia spoločnosti do jej zápisu do Obchodného 

registra, 

m)  zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých 

prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej 

záujmy alebo záujmy jej jediného spoločníka, 

6. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť  s odbornou starostlivosťou a v súlade so 

záujmami spoločnosti a jej jediného spoločníka. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmie 

konateľ uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami 

spoločnosti. 
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7. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť 

škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá 

spoločnosti vznikla tým, že 

a)  poskytol plnenie jedinému spoločníkovi v rozpore s Obchodným zákonníkom, 

b)  nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka. 

8. Pre konateľa platí zákaz konkurencie, z ktorého vyplývajú pre konateľa tieto 

obmedzenia: 

a)  nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s 

podnikateľskou činnosťou spoločnosti, 

b)  nesmie sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti, 

c)  nesmie sa zúčastňovať na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s 

neobmedzeným ručením, 

d)  nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej 

právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, 

na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa 

alebo v ktorej je spoločníkom niektorý z jej spoločníkov alebo osoba, ktorá je 

ovládaná tou istou osobou ako spoločník. 

9. Výšku odmeny konateľa a spôsob jej výplaty ustanoví svojím rozhodnutím valné 

zhromaždenie. 

 

Článok XVI. 

Dozorná rada 

1. Zriaďuje sa dozorná rada spoločnosti, ktorá má troch členov. 

2. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. 

3. Prvými členmi dozornej rady sú: 

a)  Mgr. Tomáš Cehlár, narodený ............, r. č.: ............., trvale bytom ....................., 

b)  MUDr. Iveta Fulková, narodená ............, r. č.: ............., trvale bytom ....................., 

c)  MUDr. Peter Zelený, narodený ............, r. č.: ............., trvale bytom ..................... . 

4. Dozorná rada: 

a)  dohliada na činnosť konateľa spoločnosti, 

b)  nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam 

obsiahnuté údaje, 

c)  preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa 

osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá 

svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu spoločnosti, 

d)  podáva správu valnému zhromaždeniu raz do roka. 

5. Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľa spoločnosti informácie a 

vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti. 

6. Členov dozornej rady menuje a odvoláva valné zhromaždenie. 

7. Výšku odmeny členov dozornej rady a spôsob jej výplaty ustanoví svojím rozhodnutím 

valné zhromaždenie. 

8. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. 
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9.  Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 Obchodného 

zákonníka. Na výkon činnosti člena dozornej rady platí § 135a Obchodného zákonníka 

primerane. 

10.  Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo, 

kedykoľvek o to požiadajú.  

11. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. Pre spôsob 

zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia článku XIV. ods. 6 tejto 

Zakladateľskej listiny. 

12. Zasadnutia dozornej rady má právo zvolať každý člen dozornej rady. 

13.  Zasadnutia dozornej rady sa zvolávajú písomnou pozvánkou s uvedením dátumu, času, 

miesta zasadnutia dozornej rady a programu jej rokovania spolu s priložením materiálov, 

ktoré majú byť predmetom rokovania, najmenej 7 dní pred dňom jeho konania. V 

naliehavých prípadoch, ak s tým všetci členovia dozornej rady vyjadria súhlas, 

zasadnutie dozornej rady môže byť zvolané aj iným spôsobom a v lehote kratšej. 

14.  Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. 

15.  Dozorná rada prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasou všetkých členov 

dozornej rady, pričom každý člen dozornej rady má jeden hlas. 

16. Dozorná rada môže prijať do programu zasadania aj iný bod programu, ktorý nebol 

uvedený v pozvánke za predpokladu, že s tým vyjadrí súhlas každý člen dozornej rady 

prítomný na zasadaní. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná 

prítomnými členmi dozornej rady. 

17. Dozorná rada zasadá podľa potrieb spoločnosti, najmenej raz za kalendárny polrok. 

 

Článok XVII. 

Zánik účasti spoločníka 

Zánik účasti spoločníka v spoločnosti sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami § 148 až § 150 

Obchodného zákonníka.  

 

Článok XVIII. 

Zrušenie a likvidácia spoločnosti 

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. 

2.  Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej 

imanie prechádza na právneho zástupcu. Likvidácia spoločnosti sa takisto nevyžaduje, ak 

spoločnosť nemá žiaden majetok, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku alebo z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a 

odmeny správcu konkurznej podstaty, a ak po ukončení konkurzného konania nezostane 

spoločnosti žiaden majetok. 

3. Spoločnosť sa okrem prípadov uvedených v § 68 Obchodného zákonníka zrušuje: 

a) rozhodnutím súdu podľa ustanovenia § 152 Obchodného zákonníka, 

b) vyhlásením konkurzu na majetok spoločnosti alebo zamietnutím návrhu na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločnosti, 
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c) rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti. 

4. Ak zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou, vykonáva ju likvidátor 

menovaný valným zhromaždením. 

5. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa 

obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“. 

6. Dňom, ku ktorému bol likvidátor zapísaný do Obchodného registra prechádza právo 

konať v mene spoločnosti na osobu likvidátora. Likvidátor je oprávnený konať v mene 

spoločnosti len vo veciach spojených s likvidáciou. 

7. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju 

spoločníkom na schválenie spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie. 

8. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má jediný spoločník nárok na podiel na likvidačnom 

zostatku v pomere svojho splateného vkladu ku splateným vkladom ostatných 

spoločníkov. 

9. Po ukončení likvidácie zabezpečí likvidátor výmaz spoločnosti z Obchodného registra. 

 

Článok XIX. 

Postavenie spoločnosti ako sociálneho podniku 

Ods. 1  

Cieľ sociálneho podnikania   

Cieľom sociálneho podnikania je to, aby zamestnanci získali zručnosti v remeselných 

povolaniach, aby rozvíjali svoje osobnostné predpoklady a vžili sa s poznaním zamestnania, 

aby chápali dodržiavanie pravidiel. Sociálny podnik bude riešiť nezamestnanosť 

a skvalitňovanie služieb pre obyvateľov obce a širšieho regiónu. Bude vytvárať služby 

prospešné pre obec ako aj širší región, ktoré sa neposkytujú a je po nich dostatočný dopyt.  

Bude tiež motivovať a poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a jeho význame iným 

potencionálnym záujemcom z okolia a širšieho regiónu. 

 

Ods. 2 

Spôsob merania a dosahovanie sociálneho vplyvu 

Sociálny vplyv bude spoločnosť merať percentom zamestnaných znevýhodnených osôb 

a zraniteľných osôb. Pozitívnym sociálnym vplyvom je zamestnávanie dlhodobo 

nezamestnaných z vylúčených komunít s cieľom ich pracovnej integrácie, posilnenia ich 

pracovných zručností, návykov a ich začleňovania do pracovného kolektívu. Samotní 

zamestnanci touto prácou získajú lepšie sociálne postavenie, zabezpečia si vyššie príjmy ako 

doposiaľ a tým sa dokážu vymaniť z chudoby a  vlastným pričinením zlepšia životné 

podmienky pre vlastnú rodinu a budúcnosť svojich detí. Spoločnosť bude tiež zamestnávať 

zdravotne postihnutých občanov, zvyšovať pozitívne pohľady na spolužitie medzi majoritou 

a minoritou a tiež propagovať sociálne podnikanie a trénovať ďalších zamestnancov ohľadom 

sociálneho podnikania. Cieľom je nielen samotné zamestnávanie, ale aj vytváranie 

príležitostí.  
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Ods. 3 

Poradný výbor 

1. Poradný výbor budú tvoriť 3 členovia, z toho 2 priamo zainteresované osoby a 1 

zamestnanec, ktorý bude znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou. Poradný výbor sa 

bude zúčastňovať na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní 

pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení 

dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu:  

a) prerokovaním, 

b) právom na informácie, 

c) kontrolnou činnosťou. 

2. Registrovaný sociálny podnik prerokuje s poradným výborom najmä: 

a)  dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti, 

b)  stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä 

ak je ohrozená zamestnanosť, 

c)  zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok, 

d)  rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v 

zmluvných podmienkach, 

e)  obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo 

jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy 

registrovaného sociálneho podniku, 

f)  opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu 

bezpečnosti a zdravia pri práci. 

3. Registrovaný sociálny podnik informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase 

poradný výbor o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho 

činnosti. Registrovaný sociálny podnik môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by 

ho mohli poškodiť, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za 

dôverné. 

4. Členovia poradného výboru sú na účely kontrolnej činnosti oprávnení najmä: 

a)  vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská registrovaného sociálneho podniku, 

b)  vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady, 

c)  podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok, 

d)  vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku, aby dal pokyn na odstránenie 

zistených nedostatkov a prijal opatrenia na zabránenie porušovania povinností zo 

zákona a zo zmlúv, 

e) vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku informácie o tom, aké opatrenia 

boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly. 

5. Registrovaný sociálny podnik je na účely kontrolnej činnosti povinný umožniť členom 

poradného výboru vstup na svoje pracoviská. 

6. Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za dva mesiace. Zo zasadnutia poradného 

výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorú registrovaný sociálny podnik na požiadanie poskytne 

ministerstvu práce. 



 K bodu rokovania č. 13 

 

7. V prípade, že bude v spoločnosti pôsobiť v zmysle ustanovenia § 233 zákona č. 311/2001 

Z. z.  Zákonníka práce zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, podmienka 

zriadenia poradného výboru bude v zmysle ustanovenia § 9 ods. 11 zákona č. 112/2018 

Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov splnená. 

 

Článok XX. 

Záverečné ustanovenia 

1.  Všetky náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, ktoré uhradí spoločník do 

vzniku spoločnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom obchodnom roku. 

2. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podá konateľ spoločnosti. 

3. Ostatné práva, povinnosti a právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s činnosťou spoločnosti, 

ktoré nie sú upravené v tejto zakladateľskej listine sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zakladateľskej  listiny nemá vplyv na platnosť 

ostatných jej ustanovení. 

5. O zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny rozhoduje jediný spoločník. 

6. Prípadné spory medzi jediným spoločníkom a spoločnosťou a spory týkajúce sa 

konateľov, ktorí nie sú spoločníkmi, budú riešené cestou zmieru. Ak sa nepodarí vyriešiť 

takýto spor cestou zmieru, ktorákoľvek zo strán sporu je oprávnená predložiť ho formou 

žaloby na prerokovanie príslušnému súdu. 

7.  Táto zakladateľská listina je vyhotovená v 9-tich rovnopisoch, jeden rovnopis je určený 

pre okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, jeden rovnopis je určený pre 

konanie o zápis spoločnosti do obchodného registra, jeden rovnopis je určený pre 

uloženie do zbierky listín obchodného registra, jeden rovnopis je určený pre registráciu 

na daňovom úrade, jeden rovnopis je určený pre zriadenie bankového účtu spoločnosti, 

jeden rovnopis je určený na založenie v dokumentácii spoločnosti, a tri rovnopisy pre 

jediného spoločníka spoločnosti. 

8. Jediný spoločník prehlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a že tento právny úkon 

je urobený slobodne, zrozumiteľne, určite a vážne. 

9.  Jediný spoločník svojím podpisom potvrdzuje svoj súhlas so znením tejto zakladateľskej 

listiny. 

10. Založenie obchodnej spoločnosti bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Spišskej Novej Vsi č. ......... na zasadnutí dňa 25. apríla 2019. 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa ...................... 

 

 

 

                Mesto Spišská Nová Ves 

        Ing. Pavol Bečarik  

           primátor mesta 


