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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje: 

 

1. založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zakladateľmi budú 

Žilinský samosprávny kraj s obchodným podielom vo výške 65 % a Mesto 

Žilina s obchodným podielom vo výške 35 % nasledovne: 

a) názov spoločnosti: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., 

b) sídlo spoločnosti: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina,  

c) predmet činnosti: prevádzkovanie integrovaného dopravného systému vo 

verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých 

záujmových regiónov,   

d) hodnota základného imania spoločnosti bude 50 000,- €, toto bude tvorené 

peňažnými vkladmi Žilinského samosprávneho kraja vo výške 32 500,- € a 

Mesta Žilina vo výške 17 500,- €, 

e) doba, na akú sa spoločnosť zriaďuje: neurčitá, 

f) prvý konateľ spoločnosti: Ing. Richard Staškovan, 

g) prví členovia dozornej rady spoločnosti: Ing. Ivan Mokrý, Ing. Stanislav 

Ulaher, Ing. Peter Rolko, 

2. vklad peňažných prostriedkov vo výške 17 500,- € ako majetkový vklad Mesta 

Žilina do základného imania spoločnosti, 

3. splatenie celého peňažného vkladu Mesta Žilina do základného imania 

spoločnosti pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, 

4. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti nasledovne: do funkcie člena 

dozornej rady spoločnosti Ing. Petra Rolka, 

5. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie spoločenskej 

zmluvy a všetky právne úkony spojené so založením spoločnosti. 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

  

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline v súlade s ustanovením 

§ 11 ods. 4 písm.  l) v spojení s § 24 a 29a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je zakladanie a zrušovanie obchodných 

spoločností a iných právnických osôb a schvaľovanie zástupcov mesta do štatutárnych 

a kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb s účasťou mesta 

ako aj schvaľovanie majetkovej účasti mesta v právnickej osobe vyhradené mestskému 

zastupiteľstvu. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom Mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 
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Materiál má dopad na rozpočet Mesta Žilina, suma uvedená v uznesení k tomuto 

materiálu (peňažný vklad Mesta Žilina do základného imania spoločnosti) bude uhradená 

z rozpočtu mesta. 

 

Konkrétne dôvody založenia spoločnosti sú uvedené v samotnom materiáli. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii dopravy a komunálnych služieb, v komisii 

finančnej a v mestskej rade s odporučením schváliť ho. 

 

 

 

MATERIÁL 
 

Kvalitná verejná osobná doprava v regióne je základným predpokladom trvalo 

udržateľnej mobility, zvyšuje záujem o investície podnikateľských subjektov, podporuje 

cestovný ruch, je výrazne šetrnejšia k životnému prostrediu. Nástrojom udržateľného rozvoja 

obsluhy územia je teda neustále rozvíjanie systémov verejnej dopravy. V tejto súvislosti sa 

trvalo využíva pojem „Integrované dopravné systémy“. V rámci regiónu ide o systémové 

prepojenie medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov s aktívnou pozíciou železníc, 

prímestskej autobusovej dopravy a systémov mestskej hromadnej dopravy krajského mesta a 

ostatných mestských aglomerácií, a to postupným uplatnením cestovných poriadkov na báze 

pravidelnej taktovej dopravy. Len tak je možné vybudovať dynamický systém v cieľovom 

stave s vyššími cestovnými rýchlosťami, ktorý bude zároveň aj efektívny z hľadiska 

nákladov, a teda uspokojí tak cestujúceho z hľadiska ponúkaných služieb, ako aj štátnu a 

verejnú správu, ktorá celý systém hradí.  

Na zabezpečenie úspešného rozvoja integrovaných dopravných systémov (ďalej aj len 

ako „IDS“)  je však potrebné rešpektovať určité vymedzené pravidlá a zabezpečiť celý rad 

nevyhnutných podmienok, a to aj vo väzbe na reálne jestvujúce prostredie. V tomto duchu 

a pre tento účel Žilinský samosprávny kraj nechal vypracovať dokument „Stratégia tvorby 

a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“. Vo väzbe na charakter riešeného 

územia Žilinského samosprávneho kraja sú v dokumente odporúčané vhodné varianty, a to vo 

všetkých rozvojových segmentoch. Tento materiál bol podrobený širšej diskusii odbornej 

verejnosti Žilinského kraja a po zohľadnení pripomienok bola vykonaná optimalizácia výberu 

variantov vo všetkých rozvojových segmentoch.  

IDS je výsledkom realizácie postupných etáp, ktoré na seba tesne nadväzujú a sú 

rozložené do reálnych časových rastrov. Inými slovami,  úspešne realizovaný IDS obsluhujúci 

regionálne územie vzniká niekedy aj viac rokov. Poslaním integrovaného dopravného 

systému hromadnej dopravy osôb je vytvorenie takého systému, ktorý pri daných 

ekonomických možnostiach uspokojí optimálnym spôsobom prepravné potreby obyvateľov a 

návštevníkov daného regiónu, t. j. poskytne dostatočne kvalitnú a cenovo prístupnú ponuku 

potenciálnym zákazníkom. Všeobecne to znamená použitie spoločného cestovného dokladu 

(prestupných cestovných lístkov) bez ohľadu na konkrétneho prevádzkovateľa dopravy a 

vzájomnú časovú a priestorovú koordináciu dopravných prostriedkov jednotlivých druhov 

dopravy participujúcich na IDS, teda optimalizáciu dopravného procesu. Rozhodujúcim 

kritériom by totiž mala byť dostupnosť cieľov ciest, a to čo najefektívnejším spôsobom. 

Kvalitný IDS je veľmi účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú 

dopravu. Pre väčší účinok je vhodné kombinovať ho s ďalšími opatreniami - podpora 

nadväzujúcich druhov dopravy, reštrikcie automobilizmu. Výsledkom je zníženie podielu 

osobných automobilov na celkovom objeme dopravy, čo znamená najmä: zníženie zamorenia 

ovzdušia exhaláciami, zníženie hluku, zníženie záberu verejného priestranstva, zníženie 
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nákladov na budovanie infraštruktúry pre automobily, zvýšenie bezpečnosti, zvýšenie 

celkovej pohody obyvateľov.  

IDS musí byť budovaný predovšetkým pre cestujúceho, občana. Je dôležité poznať 

prínosy z pohľadu cestujúceho, pretože sú obrazom jeho potrieb. Musia sa stať základnými 

atribútmi rozvoja budovaných integrovaných dopravných systémov. Len tak bude systém 

atraktívny pre budúcich používateľov.  

 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme založiť spoločnosť s ručením obmedzeným: 

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., v ktorej bude mať ŽSK obchodný podiel vo 

výške  65 %  a Mesto Žilina obchodný podiel  vo výške  35 %.  

 Základné imanie spoločnosti navrhujeme vo výške  50 000,- EUR a bude tvorené 

peňažnými vkladmi zakladateľov, ktoré budú v celom rozsahu splatené pred podaním návrhu 

na zápis spoločnosti do obchodného registra (ŽSK v sume 32 500,- EUR a Mesto Žilina 

v sume 17 500,- EUR).     

Sídlo spoločnosti sa bude nachádzať v budove vo vlastníctve Žilinského samosprávneho 

kraja na adrese:  Pri Rajčianke 2900/43,  010 01  Žilina.  

Orgánmi spoločnosti budú:  

a) Valné zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať o veciach v jeho pôsobnosti 2/3   

väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, resp. o určitých veciach len so súhlasom 

všetkých spoločníkov. Počet hlasov spoločníka sa odvíja od výšky jeho obchodného 

podielu  (65 hlasov ŽSK,   35  hlasov Mesto Žilina).   

b) Konateľ spoločnosti, ktorý bude štatutárnym a riadiacim orgánom spoločnosti, 

a ktorý bude vykonávať svoju funkciu ako  spoločný  zástupca oboch spoločníkov.  

c) Dozorná rada  ako kontrolný orgán, ktorá bude pozostávať z troch členov,  dvoch 

zástupcov ŽSK a jedného zástupcu Mesta Žilina.   

Valné zhromaždenie spoločnosti bude okrem rozhodovania o veciach, ktoré  patria do 

pôsobnosti valného zhromaždenia podľa Obchodného zákonníka, rozhodovať aj o  

schvaľovaní koncepcie rozvoja IDS, schvaľovaní kritérií financovania verejnej osobnej 

dopravy,  schvaľovaní technicko-prevádzkových štandardov pre verejnú osobnú dopravu,  a o 

schvaľovaní tarifnej politiky a jednotných prepravných podmienok. Konateľ spoločnosti bude 

taktiež každoročne predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie podnikateľský 

a finančný plán spoločnosti.  

Popri hlavnom predmete činnosti  - prevádzkovaní IDS -  bude spoločnosť vykonávať aj 

do budúcnosti doplnkovú podnikateľskú činnosť, a to najmä v oblasti poradenstva, 

sprostredkovania a informačnej činnosti voči jednotlivým dopravcom, ktorých bude 

integrovať do IDS.  

Do spoločnosti bude môcť pristúpiť ďalší spoločník (ďalšie mestá) len na základe 

súhlasu ŽSK a Mesta Žilina s tým, že sa navrhuje, aby obchodný podiel  spoločnosti  nemohol 

nadobudnúť dopravca alebo ním ovládaná osoba.  Rovnako potom každý so spoločníkov bude 

môcť previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na iného spoločníka alebo tretiu osobu 

len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.  

 

Predpokladaný termín založenia spoločnosti  Integrovaná doprava Žilinského kraja,                    

s.r.o., t.j. predpokladaný termín uzavretia spoločenskej zmluvy je mesiac 07/2017. 

Predpokladaný termín vzniku spoločnosti, t.j. jej zápisu do obchodného registra, je mesiac  

08/2017.     

 

V zmysle napĺňania stratégie tvorby integrácie verejnej osobnej dopravy deklarovanej v 

Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, ktorého súčasťou je aj 
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Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020 (prijaté uznesenie vlády 

SR č. 311 z 25. júna 2014), Žilinský samosprávny kraj (ako gestor prípravy a implementácie 

podľa dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“) 

a Mesto Žilina ako gestor prípravy a implementácie udržateľného mestského rozvoja v zmysle 

Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (ďalej len „Partneri“) uzatvorili memorandum o 

vzájomnej spolupráci. Podľa tohto memoranda sa partneri v ňom zaviazali úzko 

spolupracovať pri napĺňaní cieľa založiť obchodnú spoločnosť, a to podpísaním Spoločenskej 

zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského 

kraja, s.r.o., ktorá bude prevádzkovateľom integrovaného dopravného systému vo verejnom 

záujme na území Žilinského samosprávneho kraja a na území priľahlých záujmových 

regiónov. Spoločenskou zmluvou o založení obchodnej spoločnosti sa založí spoločnosť, 

ktorá bude vykonávať všetky náležité úkony spojené s prevádzkou IDS v zmysle vyššie 

uvedených národných strategických dokumentov. 
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PRÍLOHA  

 

 

 

Spoločenská zmluva  

 

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným  

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.  
 

 (ďalej len „spoločnosť“) 

 

uzavretá podľa § 105 a nasl.  zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi nasledujúcimi zakladateľmi:   

 

 

Žilinský samosprávny kraj 

Ul. Komenského  48,  011 09  Žilina 

IČO: 378 08 427     

    

 

a 

 

 

Mesto Žilina 

Námestie obetí komunizmu 1,  011 31  Žilina 

IČO:  00 321 796 

 

 

Článok I 

Obchodné meno, právna forma a sídlo spoločnosti,  účel spoločnosti   

a doba trvania spoločnosti  

 

1. Obchodné meno spoločnosti je:  Integrovaná doprava Žilinského kraja,  s.r.o. 

2. Právna forma spoločnosti:  spoločnosť s ručením obmedzeným.  

3. Sídlo spoločnosti je na adrese: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina.  

4. Spoločnosť je založená na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom 

záujme  na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov.   

5. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.  

 

Článok II 

Určenie spoločníkov 

 

1. Spoločníkmi spoločnosti sú: 

 

a) Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina,  IČO: 378 08 427     

 (ďalej len „Žilinský samosprávny kraj“)                  
b) Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796   

 (ďalej len „Mesto Žilina“).          
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Článok III 

Predmet činnosti  spoločnosti 

 

1. Hlavným predmetom činnosti  spoločnosti je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému 

vo verejnom záujme  na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov.     

 

 

2. Ďalšími predmetmi činnosti nadväzujúcimi na hlavný predmet činnosti sú:   

 

a) spolupráca pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti na území Žilinského kraja a na území 

priľahlých záujmových regiónov v rámci integrovaného dopravného systému, a to na základe 

spoločného verejného záujmu pri riešení otázok verejnej osobnej dopravy a za účelom 

zabezpečenia najvýhodnejších dopravných a ekonomických podmienok;  

b) vo vzťahu ku krajom a obciam, ktorých úlohou je zabezpečenie dopravnej obslužnosti na ich 

záujmovom území: 

• organizačné zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia formou IDS, 

• sledovanie a vyhodnocovanie vývoja prepravných potrieb, 

• podľa vývoja dopytu spracovanie návrhov a optimalizácia spôsobu zaistenia prepravných 

potrieb po stránke dopravných technológií, linkového vedenia spojov a cestovných poriadkov, 

• optimalizácia a riadenie finančných tokov vo vnútri systému IDS, 

• navrhovanie a koordinácia zavádzania jednotného prepravno-tarifného a odbavovacieho 

systému IDS vrátane jeho bezpečnostnej správy, 

• príprava a uskutočňovanie ďalších vývojových krokov IDS, 

• rokovania s novými záujemcami o vstup do IDS a ich začlenenie do IDS,  

• definovanie technicko-prevádzkových štandardov pre verejnú osobnú dopravu v rámci IDS;   

c) vo vzťahu k cestujúcim: 

• udržiavanie a zvyšovanie atraktivity verejnej hromadnej dopravy oproti doprave 

individuálnej, 

•tvorba a prevádzkovanie informačného systému IDS, koordinácia existujúcich informačných 

systémov; 

d) vo vzťahu k dopravcom: 

• definovanie dopravnej zákazky pre bežný rok a zabezpečovanie jej pokrytia dopravcami na 

základe zmluvných vzťahov medzi dopravcami,  spoločnosťou  a krajom alebo obcou, 

• koordinácia linkového vedenia spojov a cestovných poriadkov, 

• podávanie návrhov  a  spolupráca s dopravcami na plánoch dlhodobého investičného 

rozvoja ich vozového parku, dopravnej infraštruktúry a ďalších nevyhnutných prevádzkových 

zariadení , ako aj na plánoch ich financovania, 

• spracovanie a uplatnenie modelu pre deľbu prepravných tržieb, 

• formulácia kvalitatívnych a technických štandardov ponúkaných služieb,  

• kontrola dodržiavania dohodnutých výkonov a činností,  

• definovanie, správa a garancia technicko-prevádzkových štandardov pre odbavovacie a 

predajné zariadenia v rámci verejnej osobnej dopravy v IDS.   

 

Článok IV 

Predmet podnikania spoločnosti  

 

1. Predmetom podnikania spoločnosti je: 

a) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  
b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb  a výroby 
c) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  
d) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
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e) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov  

f) administratívne služby 
g) prenájom hnuteľných vecí 
h) informačná činnosť  
i) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
j) vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 
k) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom.   
 

 

Článok V 

Základné imanie, vklady spoločníkov a správca vkladu 

 

1. Základné imanie spoločnosti je 50000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc eur). 

2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov do základného imania 

spoločnosti, pričom výška vkladu jednotlivých spoločníkov je nasledovná: 

a) Žilinský samosprávny kraj – peňažný vklad vo výške 32.500,-- EUR (slovom: 

tridsaťdvatisícpäťsto eur) 

b) Mesto Žilina – peňažný vklad vo výške 17.500,-- EUR  (slovom: sedemnásťtisícpäťsto  

eur). 

3. Každý zo zakladateľov je povinný celý svoj peňažný vklad splatiť správcovi vkladu  pred  

podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.  Výška splatených peňažných 

vkladov jednotlivých spoločníkov pri založení spoločnosti je nasledovná:  

a) Žilinský samosprávny kraj: 32.500,-- EUR (slovom: tridsaťdvatisícpäťsto eur) 

b) Mesto Žilina: 17.500,-- EUR  (slovom: sedemnásťtisícpäťsto  eur).  

4. Spoločníci sa dohodli, že  správou splatených vkladov spoločníkov do základného imania 

spoločnosti do vzniku spoločnosti t. j. do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra, bude 

poverený správca vkladu, ktorým je  zakladajúci spoločník: Žilinský samosprávny kraj.      

5. Spoločnosť nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady. Za vrátanie vkladu sa nepovažujú platby 

spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania spoločnosti.  

 

Článok VI 

Obchodný podiel  

 

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

spoločnosti. Výška obchodného podielu je určená podľa pomeru vkladov jednotlivých spoločníkov 

k základnému imaniu spoločnosti.  

2. Výška obchodných podielov jednotlivých spoločníkov je:  

a) Žilinský samosprávny kraj – obchodný podiel vo výške 65% 

b) Mesto Žilina – obchodný  podiel vo výške 35%.   

3. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším 

vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.  

4. Zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, prechádza obchodný podiel na jej právneho 

nástupcu. 

5. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na iného spoločníka alebo inú 

osobu s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.  

6. Zmluva o prevode obchodného podielu alebo jeho časti musí mať písomnú formu a podpisy na 

zmluve sa musia osvedčiť.  Nadobúdateľ obchodného podielu, ktorý nie je spoločníkom, musí 

v zmluve o prevode obchodného podielu alebo jeho časti vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej 

zmluve spoločnosti, prípadne stanovám, ak boli vydané. Účinky prevodu obchodného podielu 

alebo jeho časti nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy spoločnosti, ak nenastanú 

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

s prevodom obchodného podielu alebo jeho časti.  



9 
 

7. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na právneho 

nástupcu spoločníka. Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný predchádzajúci súhlas 

valného zhromaždenia. 

8. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo len s predchádzajúcim súhlasom  valného 

zhromaždenia, inak záložné právo nevznikne.   

9. Spoločnosť nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely, ak zákon č.  513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník  (ďalej len „Obchodný zákonník“) neustanovuje inak. 

10. Obchodné podiely nemôže nadobúdať dopravca a/alebo ním ovládaná osoba.  Za dopravcu sa 

považuje dopravca podľa zákona č.  56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov a/alebo dopravca podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení 

neskorších predpisov.   Za osobu ovládanú dopravcom sa považuje osoba, ktorú dopravca 

skutočne ovláda alebo kontroluje alebo  osoba,  ktorá vykonáva svoju činnosť alebo obchod  

v prospech dopravcu a to najmä osoba,  v ktorej  má dopravca priamy alebo nepriamy podiel 

alebo ich súčet najmenej  25 % na hlasovacích právach alebo na jej základnom imaní,  alebo  

osoba,  v ktorej má dopravca právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, 

riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,  alebo osoba,  

v ktorej má dopravca právo na hospodársky prospech najmenej  25 % z podnikania alebo z inej 

jej činnosti alebo osoba, ktorú dopravca ovláda iným spôsobom.    

11. V prípade, že sa niektorý zo spoločníkov rozhodne previesť svoj obchodný podiel alebo  jeho 

časť,  ďalší  spoločníci  majú  predkupné právo na odkúpenie prevádzaného obchodného podielu 

alebo jeho časti  a to za kúpnu cenu  v nominálnej  hodnote vkladu spoločníka, ktorý zodpovedá  

prevádzanému obchodného podielu alebo jeho časti.    Ak spoločníci predkupné právo nevyužijú 

v lehote do  30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy im bola doručená písomná výzva spoločníka 

na využitie predkupného práva  alebo ak sa predkupného práva písomne vzdajú,  môže 

spoločník s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia  previesť svoj obchodný podiel 

alebo jeho časť na inú osobu.   Písomné úkony podľa tohto odseku sa vykonávajú a zasielajú 

buď v listinnej podobe na adresu sídla spoločníka alebo v elektronickej podobe autorizované 

v zmysle zákona o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z.) do elektronickej schránky 

spoločníka.  

 

Článok VII 

Práva a povinnosti spoločníkov 

 

1. Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na 

valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto spoločenskej zmluve.  

2. Spoločníci a/alebo ich splnomocnený/í zástupca/zástupcovia majú právo kedykoľvek 

požadovať od konateľa spoločnosti informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do 

dokladov spoločnosti. Spoločníci a ich splnomocnení zástupcovia sú oprávnení vstúpiť do 

priestorov spoločnosti a vykonať kontrolu majetku a aktív spoločnosti, všetkých zmlúv 

a záväzkov spoločnosti, vrátane kontroly účtovných kníh spoločnosti, robiť si z nich kópie 

a výpisy. Spoločníci sú tiež oprávnení komunikovať o záležitostiach, finančných prostriedkoch 

a účtoch spoločnosti s  pracovníkmi spoločnosti a účtovníkmi, a to vo vhodnom čase 

a primerane často tak, ako to bude potrebné. V prípade, že konateľ spoločnosti poruší 

povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z tohto bodu alebo v prípade,   že  konateľ spoločnosti 

neumožní spoločníkovi výkon kontroly alebo neposkytne potrebnú súčinnosť v zmysle tohto 

bodu, a to opakovane, je dotknutý spoločník oprávnený  navrhnúť  odvolanie konateľa 

spoločnosti.  

3. Každý spoločník je oprávnený v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné 

nároky, ktoré má spoločnosť voči konateľovi spoločnosti;  to neplatí, ak spoločnosť už tieto 

nároky uplatňuje.  
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4. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku, pokiaľ bude na základe rozhodnutia valného 

zhromaždenia rozdeľovaný,  v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom k základnému 

imaniu spoločnosti.     

5. 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.   

Podiel na zisku vyplatený v rozpore so zákonnými ustanoveniami a spoločenskou zmluvou sú 

spoločníci povinní spoločnosti vrátiť.   

6. Spoločníci sú povinní prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku 

vkladu až do polovice základného imania podľa výšky svojich vkladov,  ak im túto povinnosť 

uloží valné zhromaždenie spoločnosti.   Splnenie tejto povinnosti nemá vplyv na výšku vkladu 

spoločníka.   

7. Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť,  môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť 

v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval.  

8. Spoločníkovi,  ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, alebo ktorý bol vylúčený,  vzniká právo 

na vyrovnací podiel.  Rovnaké právo má právny nástupca spoločníka, pokiaľ na neho 

neprešiel obchodný podiel.   Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu 

spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla,  k splateným vkladom všetkých spoločníkov.  

9. Ďalšie  práva a povinnosti spoločníkov sa riadia príslušnými ustanoveniami tejto spoločenskej 

zmluvy a Obchodným zákonníkom.   

 

Článok VIII 

Orgány spoločnosti 

 

1. Orgánmi spoločnosti sú: 

a) valné zhromaždenie 

b) konateľ spoločnosti 

c) dozorná rada.     

 

Článok IX 

Valné zhromaždenie 

 

1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. 

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 

a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,   

b) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,  

c) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti a rozhodovanie 

o nepeňažnom vklade,    

d) rozhodovanie o zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie, o zlúčení, splynutí 

alebo rozdelení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,    

e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa spoločnosti,  ako aj schvaľovanie 

zmluvy o výkone funkcie konateľa spoločnosti,  

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,   

g) menovanie a odvolanie likvidátora a určovanie jeho odmeny,   

h) rozhodovanie o vylúčení spoločníka zo spoločnosti podľa § 113 a § 121 Obchodného 

zákonníka, rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka,  

rozhodovanie o prevode obchodného podielu vylúčeného spoločníka, ktorý prešiel na 

spoločnosť na iného spoločníka alebo tretiu osobu,    

i) súhlas s prevodom obchodného podielu alebo jeho časti na inú osobu alebo spoločníka,  

a súhlas s rozdelením obchodného podielu pri jeho prevode alebo prechode,  súhlas so 

zriadením záložného práva na obchodný podiel,   

j) schvaľovanie koncepcie rozvoja IDS,  
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k) schvaľovanie kritérií financovania verejnej osobnej dopravy (stanovenie podielov, 

jednotlivých objednávateľov dopravy na úhrade strát v súlade s tarifnou politikou,  

l) schvaľovanie technicko-prevádzkových  štandardov pre verejnú osobnú dopravu  a 

kritérií kvality verejnej osobnej dopravy (dostupnosť, bezpečnosť, pohodlie, ekologické 

vplyvy), 

m) schvaľovanie návrhu tarify: tarifná politika,  princípy a zásady tvorby jazdných 

dokladov, stanovenie cien prepravy, 

n) schvaľovanie návrhu jednotných prepravných podmienok, 

o) rozhodovanie o rozšírení činnosti a predmetov podnikania spoločnosti; 

p) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,  

q) rozhodovanie o uložení povinnosti spoločníkom prispieť na úhradu strát spoločnosti 

peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky 

svojich vkladov,   

r) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti 

podniku,   

s) rozhodovanie o použití rezervného fondu,    

t) schvaľovanie podnikateľského a finančného plánu spoločnosti na každý kalendárny rok,  

u) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto 

spoločenská zmluva.    

 

3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti 

iných orgánov spoločnosti.  

4. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje podľa výšky jeho obchodného podielu tak, že 

na každé jedno percento obchodného podielu spoločníka pripadá jeden hlas spoločníka.    

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

a) nepeňažnom vklade; 

b) vylúčení zo spoločnosti a podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti. 

6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní spoločníci, ktorí  majú aspoň 

2/3 všetkých hlasov.     

7. Na rozhodnutia valného zhromaždenia vo veciach podľa článku IX bod  2 písm. a) až d),  f) 

až i) ,   o) až  u) a podľa článku IX bod 3 tejto spoločenskej zmluvy je vždy potrebný súhlas 

aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Na rozhodnutia valného 

zhromaždenia vo veciach podľa článku IX bod  2 písm.  e),  j) až n) tejto spoločenskej zmluvy 

je vždy potrebný súhlas všetkých spoločníkov.  

8. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti najmenej dvakrát do roka.     

9. Dátum, čas a miesto zasadnutia valného zhromaždenia a program jeho rokovania spolu 

s materiálmi, ktoré majú byť predmetom rokovania, musí konateľ spoločnosti oznámiť 

spoločníkom písomnou pozvánkou buď v listinnej alebo v elektronickej podobe  tak, aby 

písomná pozvánka spolu s materiálmi, ktoré majú byť predmetom rokovania,  bola 

doručená spoločníkom najmenej 15 kalendárnych dní pred dňom konania valného 

zhromaždenia.  Ak s tým všetci spoločníci vyjadria súhlas, valné zhromaždenie môže byť zvolané 

aj iným spôsobom a v lehote kratšej. Písomná pozvánka v listinnej podobe sa zasiela na adresu 

sídla spoločníka.   Písomná pozvánka v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona o e-

Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z.) sa zasiela do elektronickej schránky spoločníka.   

10. Zvolať valné zhromaždenie  je oprávnená aj dozorná rada, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti 

alebo ak ide o návrh na odvolanie konateľa spoločnosti.   Pri zvolaní valného zhromaždenia 

postupuje dozorná rada primerane podľa bodu   9. tohto článku.  Pozvánku podpisuje predseda 

dozornej rady alebo člen dozornej rady poverený dozornou radou zvolať valné zhromaždenie.   

11. Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia môže každý spoločník, ktorého vklad dosahuje  10 %  

základného imania.  Ak konateľ spoločnosti nezvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 

jedného mesiaca od doručenia žiadosti spoločníka,  je spoločník oprávnený zvolať ho sám, 

pričom postupuje primerane podľa bodu  9.  tohto článku. ,  
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12. Spoločníci sa  zúčastňujú  na valnom zhromaždení osobne – prostredníctvom štatutárneho 

orgánu spoločníka  -   alebo v zastúpení  splnomocnencom na základe písomného 

plnomocenstva, ktoré udelí štatutárny orgán spoločníka.   Podpis štatutárneho orgánu spoločníka 

na písomnom plnomocenstve nemusí byť úradne overený.  Splnomocnencom spoločníka nesmie 

byť konateľ spoločnosti alebo člen dozornej rady.     Spoločníci prítomní na valnom zhromaždení 

sa zapíšu a podpíšu do listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí súčasť zápisnice o valnom 

zhromaždení.   

13. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú aj členovia dozornej rady. Musí sa im udeliť slovo, 

kedykoľvek o to požiadajú. 

14. Zasadnutia valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj prizvaní hostia, a to najmä  ďalší 

členovia niektorého  orgánu spoločníkov.. 

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

zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ spoločnosti 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  alebo,  ak ide o valné zhromaždenie 

zvolané dozornou radou,  predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady.    

16. O zasadnutí a uzneseniach valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica o valnom 

zhromaždení, ktorá musí obsahovať minimálne náležitosti podľa Obchodného zákonníka.  

Zápisnicu o valnom zhromaždení  podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.  

V prípadoch, v ktorých tak ustanovuje zákon,  musí byť  pravosť podpisu predsedu valného 

zhromaždenia na zápisnici úradne osvedčená.   V prípadoch, v ktorých tak ustanovuje zákon,  

musí byť zápisnica alebo  rozhodnutie valného zhromaždenia  vyhotovené vo forme notárskej  

zápisnice. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení  

a listina prítomných spoločníkov.    

17. Zápisnice o  valnom zhromaždení  zverejňuje spoločnosť   na svojej webovej stránke, ak ju má 

zriadenú,  a to v lehote najneskôr  do 15 kalendárnych dní od ukončenia valného zhromaždenia. 

Uverejňovanie zápisníc o valnom zhromaždení na webovej stránke zabezpečuje konateľ 

spoločnosti v súlade so zákonom č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov.  

18. Spoločníci môžu prijímať uznesenia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia spolu 

s materiálmi, o ktorých sa má hlasovať,  predkladá  spoločníkom na vyjadrenie  konateľ 

spoločnosti, alebo  spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 %  základného imania  alebo dozorná 

rada. Písomný návrh uznesenia spolu s materiálmi, o ktorých sa má hlasovať, sa predkladá 

spoločníkom na vyjadrenie buď v listinnej podobe na adresu sídla spoločníka  alebo 

v elektronickej podobe autorizovaný v zmysle zákona o e-Governmente (zákon č.  305/2013 Z. 

z.) do elektronickej schránky spoločníka spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie 

a hlasovanie spoločníka, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu 

uznesenia spolu s materiálmi, o ktorých sa má hlasovať,   Spoločníci zasielajú svoje písomné 

vyjadrenie a hlasovanie  buď v listinnej podobe na adresu sídla spoločnosti alebo v elektronickej 

podobe  autorizované v zmysle zákona o e-Governmente (zákon č.  305/2013 Z. z.) do 

elektronickej schránky spoločnosti. Ak sa spoločník nevyjadrí  v lehote, ktorá  mu bola oznámená, 

platí, že nesúhlasí.   Konateľ spoločnosti  písomne (v listinnej alebo elektronickej podobe)  

oznámi výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom  a to do 15-tich kalendárnych dní a súčasne 

zabezpečí,  aby v tejto lehote boli  výsledky hlasovania zverejnené aj na webovej stránke 

spoločnosti, ak ju má zriadenú, v súlade so zákonom č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov.   
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Článok X 

Konateľ spoločnosti 

 

1. Spoločnosť má jedného konateľa spoločnosti.  

2. Prvým konateľom spoločnosti je:  

a) Ing. Richard Staškovan, narodený.................., r.č.:................, trvale bytom 

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

3. Konateľ  spoločnosti je štatutárnym a riadiacim orgánom spoločnosti.   

4. V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne.  Pri  písomných právnych 

úkonoch  konateľ spoločnosti pripojí k obchodnému menu  spoločnosti  svoj podpis.  

5. Konateľ spoločnosti zabezpečuje obchodné vedenie spoločnosti a rozhoduje o všetkých 

otázkach, ktoré nie sú zákonom, spoločenskou zmluvou alebo rozhodnutím valného 

zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu.    

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

so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.  

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

a) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva,  predpísanej evidencie spoločnosti a zoznamu 

spoločníkov, 

b) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu a mimoriadnu individuálnu 

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

zákon aj výročnú správu,  

c) informovať spoločníkov o stave spoločnosti, 

d) vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi štatutárnemu orgánu 

spoločnosti, 

e) vykonávať voči zamestnancom spoločnosti všetky práva a povinnosti zamestnávateľa, 

f) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa 

predmetu podnikania,  

g) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie 

tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy 

jej spoločníkov,  

h) pri výkone svojej pôsobnosti neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých 

spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,  

i) po každej zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti vyhotoviť jej nové úplné znenie, za 

ktorého správnosť a úplnosť zodpovedá.  Úplne znenie spoločenskej zmluvy je konateľ 

spoločnosti povinný uložiť aj do zbierky listín obchodného registra vedeného príslušným 

súdom,  

j) vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia s odbornou starostlivosťou,  

k) dodržiavať povinnosti, ktoré pre konateľa spoločnosti vyplývajú z článku VII bodu 2  tejto 

spoločenskej zmluvy,  

l) vypracovať podnikateľský a finančný plán spoločnosti na každý kalendárny rok a predložiť 

ho na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.   

 

8. Konateľ spoločnosti je povinný dodržiavať zákaz konkurencie Konateľ spoločnosti v rámci zákazu 

konkurencie nesmie: 

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou 

činnosťou spoločnosti alebo s predmetom jej činnosti; 

b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti; 

c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením; 

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

právnickej osoby s podobným predmetom podnikania alebo činnosti, ibaže ide o právnickú 

osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť. 
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e) byť zamestnancom ktoréhokoľvek zo spoločníkov a/alebo zamestnancom právnickej osoby 

založenej a/alebo zriadenej ktorýmkoľvek zo spoločníkov a/alebo štatutárnym orgánom 

ktoréhokoľvek spoločníka  a/alebo poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline a/alebo 

poslancom Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.   

9. Obmedzenie konateľského oprávnenia: Konateľ spoločnosti je oprávnený dojednávať 

samostatne obchodné prípady,  disponovať s majetkom spoločnosti a uzatvárať zmluvy, dohody 

a vykonávať iné právne úkony  v mene spoločnosti, z ktorých je spoločnosť zaviazaná a 

zodpovedná  iba do hodnoty 20 000,-- EUR; nad túto čiastku je potrebný predchádzajúci súhlas 

valného zhromaždenia.          

 

Článok XI 

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) Ing. Ivan Mokrý , narodený.........., r.č.:........, trvale bytom ......... – predseda,  nominovaný 

za Žilinský samosprávny kraj  

b) Ing. Stanislav Ulaher  , narodený......., r.č.:.........., trvale bytom .........- člen, nominovaný 

za Žilinský samosprávny kraj   

c) Ing. Peter Rolko , narodený............., r.č.:..........., trvale bytom .............- člen, nominovaný 

za Mesto Žilina.   

4. Dozorná rada: 

a) dohliada na činnosť konateľa spoločnosti, 

b) podáva návrh na odvolanie konateľa spoločnosti, 

c) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté 

údaje, 

d) 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, 

e) podáva správy valnému zhromaždeniu najmenej dvakrát do roka,  

f) môže rozhodnúť o zvolaní valného zhromaždenia spoločnosti, ak to vyžadujú záujmy 

spoločnosti,   

g) môže rozhodnúť  o tom, že predloží spoločníkom na vyjadrenie návrh uznesenia mimo 

valného zhromaždenia.   

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

o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh 

a iných dokladov spoločnosti. 

6. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Dvoch členov dozornej rady navrhuje Žilinský 

samosprávny kraj a jedného člena dozornej rady navrhuje Mesto Žilina. 

7. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. 

8. Členom dozornej rady môže byť priznaná odmena za výkon ich funkcie za rok, za ktorý 

spoločnosť dosiahla zisk, a to len z tohto dosiahnutého zisku a  za podmienky, že boli 

spoločníkom vyplatené podiely na zisku.  

9. Členovia dozornej rady si spomedzi seba zvolia svojho predsedu s výnimkou prvého predsedu 

dozornej rady, ktorého určia spoločníci v spoločenskej zmluve.  

10. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa  § 136 Obchodného zákonníka.  

11. Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady.  Požiadať o  zvolanie zasadnutia 

dozornej rady môže každý člen dozornej rady.  Ak predseda dozornej rady nezvolá zasadnutie 

dozornej rady tak, aby sa konalo do 15-tich dní od doručenia žiadosti člena dozornej rady, je člen 

dozornej rady oprávnený zvolať ho sám.   
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12. Zasadnutia dozornej rady sa zvolávajú písomnou pozvánkou buď v listinnej podobe  na adresu 

miesta bydliska členov dozornej rady alebo v elektronickej podobe autorizovanú v zmysle zákona 

o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z .) do elektronickej schránky členov dozornej rady, ak ju 

majú aktivovanú, s uvedením dátumu, času,  miesta zasadnutia dozornej rady a programu jej 

rokovania spolu s  priložením materiálov, ktoré majú byť predmetom rokovania,  najmenej  15 dní 

vopred.  Ak s tým všetci členovia dozornej rady vyjadria súhlas,  zasadnutie dozornej rady môže 

byť zvolané aj iným spôsobom a v lehote kratšej.  

13. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.  

14. Dozorná rada prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov dozornej rady, pričom 

každý člen dozornej rady má jeden hlas. 

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

 

Článok XII 

Hospodárenie spoločnosti 

 

1. Spoločnosť vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom.  

2. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva.  

3. Účtovným obdobím je kalendárny rok.  

 

Článok XIII 

Rezervný fond 

 

1. Spoločnosť nevytvára pri svojom vzniku rezervný fond.  

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, 

najviac vo výške 10% základného imania.  Následne sa rezervný fond  ročne dopĺňa o 5% z 

čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke spoločnosti, a to až kým nedosiahne výšku 

10% základného imania. 

 

 

Článok XIV 

Zrušenie spoločnosti a podiel na likvidačnom zostatku   

 

1. Spoločnosť sa zrušuje z dôvodov uvedených v § 68 Obchodného zákonníka a ďalších dôvodov 

uvedených v zákone. 

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

prechádza na právneho nástupcu.  Obchodný zákonník ustanovuje ďalšie prípady, kedy sa 

likvidácia spoločnosti nevyžaduje.  

3. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku, 

ktorý sa určí pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.  

 

Článok XV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na prípadných činnostiach smerujúcich 

k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody. 

2. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením spoločnosti a jej vznikom predstavujú 

sumu vo výške 1000,- EUR. 

3. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných jej ustanovení. 

4. Vzťahy neupravené v tejto spoločenskej zmluve sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
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5. Založenie spoločnosti   bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho 

kraja č ..............  zo dňa  ..................  a  uznesením  Mestského Zastupiteľstva Mesta Žilina č. 

.................. zo dňa ........................... 

6. Táto spoločenská zmluva je vyhotovená v 9-tich rovnopisoch,  jeden rovnopis je určený pre 

živnostenský úrad,  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 a po dva rovnopisy sú určené pre každého zo zakladateľov.  

7. Táto spoločenská zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zakladateľmi a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  v zmysle zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov.  

 

 

V Žiline dňa ...........................                                      V Žiline dňa ............................................  

 

 

 

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

Žilinský samosprávny kraj 

Ing. Juraj Blanár              

  predseda  

 

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

Mesto Žilina 

Ing. Igor Choma  

primátor  

 

 

 


