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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2012
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

2.
3.

4.

zaloţenie spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom bude Mesto Ţilina, nasledovne:
a) názov spoločnosti: Ţilinská správcovská spoločnosť, s.r.o., /skrátene ŢSS, s.r.o./
b) sídlo spoločnosti: ul. J. Fándlyho 2161/10, Ţilina,
c) predmet podnikania: Správa a údrţba bytového fondu v rozsahu voľných ţivností
d) hodnota základného imania spoločnosti bude 5.000 EUR, toto bude tvorené peňaţným
vkladom Mesta Ţilina, ktorého predmet budú tvoriť peňaţné prostriedky vo výške 5.000
EUR,
e) doba, na akú sa spoločnosť zriaďuje: neurčitá,
vklad peňaţných prostriedkov vo výške 5.000 EUR (ako majetkový vklad Mesta Ţilina) do
základného imania spoločnosti,
určenie štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti a správcu vkladu:
za konateľa a správcu vkladu: Mgr. Moniku Bánovcovú, bytom Bystrická 552/44, 010 09
Ţilina - Bytčica
poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie zakladateľskej listiny a všetky
právne úkony spojené so zaloţením spoločnosti.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Odčlenením mestských bytov zo spoločnosti Bytterm a.s. vznikne nová správcovská
spoločnosť Ţilinská správcovská spoločnosť, s.r.o., /skrátene ŢSS, s.r.o./, ktorá bude
spravovať mestské byty. Spoločnosť bude zabezpečovať bývanie, správu a obnovu bytového
fondu, sluţby pre sociálne odkázaných ľudí, podporu regionálneho rozvoja bývania
a zamestnanosti, výstavba nových bytov, ostatné sluţby súvisiace so správou a údrţbou
domov a bytov. Bude zabezpečovať potreby bývania pre rôzne skupiny obyvateľstva, ktorí
ocenia jej význam. Tieţ bude poskytovať profesionálne správcovstvo bytových a nebytových
priestorov.
Predmetom podnikania je správa a údrţba bytového a nebytového fondu v rozsahu
voľných ţivností. Obsahom správy bytového a nebytového fondu sa podľa zákona
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumie obstarávanie sluţieb spojených so
správou bytového alebo nebytového fondu, ktorými sa zabezpečuje :
a) prevádzka, údrţba, oprava a udrţiavanie spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
b) sluţba spojená s uţívaním bytu alebo nebytového priestoru,
c) vedenie účtu domu v banke,
d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údrţby a opráv a iných
nedoplatkov,
e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s uţívaním domu ako celku jednotlivými
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
Rozsah ţivnostenského oprávnenia na údrţbu bytového a nebytového fondu zahŕňa
maliarske práce, upratovacie práce, sklenárske práce a pod. Rozsah ţivnostenského
oprávnenia nezahŕňa poskytovanie širokého rozsahu sluţieb remeselného (opravárskeho
a údrţbárskeho) charakteru uvedených v prílohe č. 1 ţivnostenského zákona.
Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je minimálne 5 000 EUR, toto
základné imanie tvoria peňaţné aj nepeňaţné vklady. Ku dňu vzniku musí byť v prípade
jedného spoločníka splatené v plnej výške v prípade viacerých spoločníkov musí byť splatené
ku dňu vzniku aspoň 30 % základného imania, celková hodnota splatených peňaţných
vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňaţných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo
zákonom stanovenej výšky základného imania. Zvyšok je potrebné splatiť do piatich rokov.
Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 EUR.
V tomto prípade – teda v prípade Ţilinskej správcovskej spoločnosti, s.r.o., /skrátene
ŢSS, s.r.o./ bude hodnota základného imania 5.000 EUR, toto bude tvorené peňaţným
vkladom Mesta Ţilina, ktorého predmet budú tvoriť peňaţné prostriedky vo výške 5.000
EUR. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti bude mesto Ţilina. Podľa ust. § 111
ods. 2 Obchodného zákonníka ak spoločnosť zaloţil jeden zakladateľ, môţe sa zapísať do
obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.
Materiál bol prerokovaný Komisiou finančnou, Komisiou sociálnou, zdravotnou
a bytovou, Komisiou ţivotného prostredia, Komisiou dopravy a komunálnych sluţieb,
Komisiou kultúry, športu, CR a MR a Mestskou radou s odporučením schváliť ho. Komisia
sociálna, zdravotná a bytová, Komisia športu, kultúry, CR a MR a Mestská rada navrhli
zmeniť názov zakladanej spoločnosti, čo predkladateľ akceptoval a zapracoval do
predkladaného materiálu.

