
 

Úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti  

ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. 

 

Spoločník:  

 

Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125  

Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom  

 

Článok I.   Obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti. 

 

1. Obchodné meno:  ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. 

 

2. Sídlo:        Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, Slovenská republika.  

 

3. Trvanie spoločnosti:  Spoločnosť sa zakladá na čas neurčitý. 

 

Článok II.  Predmet podnikania. 

 

Predmet činnosti spoločnosti je nasledovný: 

 

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

3. Prípravné práce k realizácii stavby 

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

5. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 

6. Výroba a hutnícke spracovanie kovov 

7. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 

8. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu 

9. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

10. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z 

dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva 

11. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku  

12. Čistenie kanalizačných systémov 

13. Reklamné a marketingové služby 

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla 

15. Prenájom hnuteľných vecí 

 

Článok III.  Základné imanie a majetkové vklady spoločníkov. 

 

1. Základné imanie je peňažné vyjadrenie súboru peňažných a nepeňažných vkladov všetkých 

spoločníkov do spoločnosti.  Základné imanie spoločnosti je 5 000,00 € (slovom päťtisíc Eur).  

 

2. Vklady spoločníkov sú určené nasledovne : 

 

      Mesto Žiar nad Hronom, peňažný vklad vo  výške 5 000,00 € (slovom päťtisíc Eur). 

 

3. Spoločníci sú povinní splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, najneskôr do 

piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia 

záväzku na nový vklad. Tejto povinnosti nemožno spoločníka  zbaviť.  

 



 

4. Peňažný vklad spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom vo výške 5 000,00 € bol splatený v plnom 

rozsahu.  

 

Článok IV.   Správca vkladu. 

   

1. Splatené peňažné vklady bude spravovať spoločník - Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, 

so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.   

 

Článok V.  Obchodné podiely. 

  

1. Obchodný podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Predstavuje 

práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje 

nasledovne: 

 

      Mesto Žiar nad Hronom..............................................................................................   100 %  

 

2. So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na 

iného spoločníka alebo na inú osobu. Právny režim obchodných podielov, vrátane jeho prevodu, 

prechodu a rozdelenia sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

Článok VI.  Orgány spoločnosti. 

 

1. Spoločnosť má nasledovné orgány : 

 

Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník. 

Jedného, alebo viacerých konateľov.  

 

2. Valné zhromaždenie : 

 

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti.  Právny režim, pôsobnosť, 

kompetencie, zvolávanie, priebeh, hlasovanie a všetky ostatné súvislosti ohľadne valného 

zhromaždenia sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 125 - § 132  Obchodného 

zákonníka.   

 

3. Konatelia :  

 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je 

oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. 

 

4. Konanie v mene spoločnosti: 

 

Spoločnosť zastupuje a za ňu koná konateľ samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k 

natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom – 

konateľ. 

5. Prvým konateľom spoločnosti bol menovaný: 

 

Mgr. Peter Antal, r. č. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx 

trvale bytom M.R. Štefánika 456/36, 965 01 Žiar nad Hronom, SR, štátny občan SR   

Deň vzniku funkcie: 16.06.2016 

Deň zániku funkcie: 16.02.2017 

 

 



 

Článok VII.   Rezervný fond. 

 

1. Spoločnosť vytvára rezervný fond za účelom krytia prípadných strát alebo na financovanie 

opatrení, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. 

 

2. Spoločnosť vytvorí rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej 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 spoločnosti.  

 

3. Rezervný fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať  o  sumu najmenej vo výške 5 %            

z čistého zisku vyčísleného v ročnej  účtovnej závierke,  až do  dosiahnutia rezervného fondu do 

výšky 10 % základného imania.  

 

4. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.   

 

Článok VIII.       Osobitné ustanovenie. 

 

1. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich 

k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť nevyplývajú z tohto titulu žiadne výhody. 

 

Článok IX.        Náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti. 

 

1. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom predstavujú sumu 

približne 350,00 €, pričom táto suma je tvorená súčtom nákladov na súdne a správne a iné 

poplatky.  

 

Článok X.     Záverečné ustanovenia.  

  

1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zakladateľskej listiny, ktoré nie sú bližšie upravené sa spravujú 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 

2. Spoločník prehlasuje, že táto zakladateľská listina bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasí s jej obsahom 

na znak čoho ju podpisuje.  

 

V Žiari nad Hronom, dňa 16.02.2017 

 

 

 

------------------------------------------ 

Ing. Daniel Šály  

konateľ spoločnosti  

ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. 


