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Zakladateľská listina 
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 

v úplnom znení 
 
 
V obchodnom registri Okresného súdu Trenčín je zapísaná v odd. Sro., vložka 19422/R 
spoločnosť   Technické   služby   mesta   Partizánske,   spol.  s  r.  o.,  IČO:  36  311  693  
Spoločnosť  bola založená  zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice  N 49/99, 
NZ 36/99 zo dňa 6. 12. 1999 a vznikla zápisom do obchodného registra dňom 11. 2. 2000. 
 
 
Jediný spoločník spoločnosti  
 
 
Mesto Partizánske  
so sídlom Námestie SNP 212/4, 958 18 Partizánske 
IČO 00 310 905  
 
vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti podľa ust. § 132 Obchodného 
zákonníka č.513/1991 Zb., v zastúpení štatutárneho zástupcu mesta  
 
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.                     
primátor  
 
/ďalej len spoločník/ 
 
sa rozhodol slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, prejaviac tak svoju skutočnú vôľu, 
na prijatí nového znenia zakladateľskej listiny spoločnosti  

 
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 

 
 
v nasledovnom znení: 
 

Čl. I 
Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 
Obchodné meno:    Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 
Sídlo spoločnosti:    Slovenská republika 

         958 30  Partizánske,  Nemocničná 979/1 
 

 

Čl. II 
Doba trvania spoločnosti 

 
1. Spoločnosť sa zriadila na dobu neurčitú. 
2. Spoločnosť vznikla ku dňu 11. 2. 2000. 
 
3. Prvý obchodný rok sa začal dňom vzniku a končil sa 31. decembra toho istého roku. 
    Ďalšie obchodné roky sú totožné s kalendárnymi rokmi. 
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4. Zánik spoločnosti /výmazom z obchodného registra/ bližšie upravujú osobitné ustanovenia  
   tejto listiny a platné právne predpisy. 

 
 

Čl. III 
Právne postavenie spoločnosti 

1. Spoločnosť je  právnickou  osobou, obchodnou  spoločnosťou  založenou  za  účelom  
    podnikania podľa slovenského práva. 
 
2. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. 
 
3. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného 

v obchodnom registri. Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa započítava 
na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. Ak nemôže 
dosiahnuť túto náhradu, môže požadovať náhradu od každého z ostatných spoločníkov 
v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podieľa na základnom imaní spoločnosti. Ak valné 
zhromaždenie uložilo spoločníkovi podľa § 121 zákona prispieť na úhradu strát spoločnosti 
peňažné plnenie nad výšku ich vkladov, ručí za záväzky spoločnosti aj týmto plnením. Ak 
porušenie záväzkov spoločnosti spôsobil spoločník, konateľ alebo likvidátor takým 
konaním, za ktoré  bol právoplatným  rozhodnutím súdu odsúdený, zodpovedá za škody, 
ktoré svojím konaním spôsobil, celým svojím majetkom. 

 
4. Spoločníkmi môžu byť slovenské, ako aj zahraničné právnické a fyzické osoby. 
 

 

Čl. IV 
Predmet podnikania 

 
1. Predmetom podnikania spoločnosti je: 
 

 Výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení 
tepelného hospodárstva  

 Výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, vrátane drevín 
 Nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu  
 Prevádzka a údržba verejných WC 
 Prevádzka a údržba trhovísk 

 Prevádzka a údržba parkovísk  
 Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok  
 Údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov 
 Prenájom hmotného investičného majetku  
 Prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie  
 Prenájom nehnuteľností  
 Prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu  

 Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti  
 Údržba miestnych komunikácií  
 Údržba a výsadba zelene  
 Poskytovanie služieb verejného stravovania  
 Masérske služby  
 Prevádzkovanie sauny  
 Prevádzkovanie solária  
 Vnútroštátna  nákladná  cestná doprava  
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 Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami,  
ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 

 Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení  
 Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo  
 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na 

priamu konzumáciu  

 Prevádzkovanie výdajne stravy 
 Výroba, pestovanie a predaj všetkých druhov zeleniny  
 Čistenie kanalizačných systémov  
 Prípravné práce k realizácii stavby  
 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 Uskutočňovanie inžinierskych stavieb 
 Uskutočňovanie pozemných stavieb 
 Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 

 
2. Spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosti uvedené v Čl. IV ods. 1 na území Slovenskej  
   republiky, aj pre zahraničné právnické a fyzické osoby. 

 
Čl. V 

Základné imanie spoločnosti 
 
1. Základné  imanie spoločnosti je  peňažné  vyjadrenie súhrnu peňažných a  nepeňažných  
    vkladov spoločníka do spoločnosti. 
2.  Základné imanie spoločnosti  4 484 861,00 € , slovom  štyrimiliónyštyristoosemdesiatštyri- 
    tisícosemstošesťdesiatjeden eur, pozostáva  z nepeňažného  vkladu, ktorý predstavuje   
    hodnotu  196 375,22 € + nový nepeňažný  vklad  55 595,00 €,  pozostávajúci z nehnu- 
    teľností,   nachádzajúcich   sa   v   katastrálnom  území   Partizánske,  zapísaných   na         
    LV  č. 2533 a to: 

- pozemok  parc.  reg.  „C“  č. 4784/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 910 m2 
- pozemok parc. reg.  „C“  č. 4784/3  zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2  

- stavba – Učňovský internát súp. č. 1857 stojaci na pozemkoch parc. reg. „C“              

č. 4784/2 o výmere 910 m2 a parc. reg. „C“ č. 4784/3 o výmere 160 m2, ktorých hodnota 

podľa znaleckého posudku č. 126/2018 zo dňa 21.5.2018 znalca Ing. Miroslava Terlandu, 
znalca v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností je 
vo výške 55 595,53 €. Nepeňažný vklad sa do základného imania započítava v hodnote 
55 595,00 €, slovom päťdesiatpäťtisícpäťstodeväťdesiatpäť eur.    
Spolu    nepeňažný    vklad  v  hodnote   251 970,22  €  a   peňažný   vklad   v   hodnote    

   4 232 890,78 € predstavuje čiastku 4 484 861,00 €. 
3. Základné imanie bolo jediným spoločníkom splatené v plnej výške. 
 

 

Čl. VI 
Vklady spoločníkov 

 
1. Vklad spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov, ktoré spoločník vkladá do spoločnosti 
    a podieľa sa ním na výsledku podnikania. 
 
2. Základné  imanie je vytvorené  výlučne peňažným a nepeňažným  vkladom  spoločníka   
    Mesto  Partizánske  IČO 00310905, a to v sume  4 484 861,00 € , slovom  štyri-  
    miliónyštyristoosemdesiatštyritisícosemstošesťdesiatjeden  eur,  ktorý  bol  splatený v  
    plnej výške.  
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Čl. VII 
Správca vkladov 

 
Za správcu vkladu podľa § 60 ods. 1 Obch. zákona bol vymenovaný pri vzniku spoločnosti  
Ing. Miloš Šušoliak  r. č..................  a pri  zvyšovaní  základného  imania Ing. Miroslava 
Balogová r. č. .................. Správcovia vkladov svoje povinnosti splnili. 
Správcovia vkladov spravovali pred vznikom spoločnosti splatené vklady spoločníka. Po 
vzniku spoločnosti ich odovzdali bez zbytočného odkladu spoločnosti. Vlastnícke práva ku 
vkladom, prípadne aj iné práva k vkladom, prešli na spoločnosť. 
 

 

Čl. VIII 
Zvýšenie a zníženie základného imania 

      
1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. 
2. Ak rozhodnutie  valného zhromaždenia  o zvýšení  základného  imania  neurčí  inak, má  
    doterajší  spoločník  prednostné právo prevziať  záväzok na  nové  vklady, v  pomere  
    zodpovedajúcom ich doterajším vkladom, a to v lehote do jedného mesiaca od prijatia  
    rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. 
3.  Ak sa má základné imanie zvyšovať nepeňažnými vkladmi, schvaľuje valné zhromaždenie  
    nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad  
    spoločníka. Záväzok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca,  
    ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve,  
    podpis záujemcu musí byť úradne overený. 
4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk, alebo prostriedky fondov  
    vytvorených zo zisku, ktoré spoločnosť môže použiť podľa zákona bez obmedzenia, sa  
    použijú na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba  
    pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 zákona. Ustanovenie  § 208 ods. 2 zákona  
    sa použije primerane. 
5.  O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Hodnota základného imania  
    sa nesmie znížiť pod sumu 5 000,00 € / slovom: päťtisíc eur / 
6. Konateľ  je  povinný zverejniť zníženie  základného  imania a jeho  výšku  do 15 dní po   
    rozhodnutí, dvakrát po sebe, s časovým odstupom 30 dní. V oznámení  sa vyzvú  veritelia  
    spoločnosti, aby prihlásili  svoje pohľadávky v lehote 90 dní  po poslednom  oznámení. 
7.  Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásili svoje pohľadávky, poskytnúť prime-  
    rané zabezpečenie ich pohľadávok, alebo tieto uspokojiť. 
8.  Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť zápis zníženia základného imania  
    do obchodného registra. 
 
 

Čl. IX 
Nadobúdanie majetku spoločnosťou od spoločníka 

 
Ak spoločnosť  nadobúda  majetok na základe  zmluvy uzatvorenej  s je j spoločníkom za  
protihodnotu, vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, musí byť hodnota 
predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom. Táto zmluva nemôže nadobudnúť účinnosť 
skôr, ako bude uložená spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na účinnosť 
zmluvy potrebný zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, musí byť listina, 
spolu so znaleckým posudkom, uložená do zbierky listín pred zápisom do osobitnej evidencie. 
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Čl. X 
Rezervný fond 

 
1. Spoločnosť vytvára 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. 
2. Tento  fond  je  povinná  každoročne  dopĺňať  o sumu vo  výške  5 % z čistého zisku,           
     vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania. 
3. O použití  rezervného  fondu  rozhoduje  konateľ  v súlade s  ust. § 67 ods. 1 Obch. zák. 
4. Pri  zvyšovaní  základného imania  spoločnosti možno doplniť  rezervný fond  do výšky  
    uvedenej v Čl. X ods. 2 príplatkami spoločníka nad výšku jeho vkladu. 

 
 

Čl. XI 
Obchodný podiel 

 
1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť  
    na spoločnosti. Jeho výška je  v  spoločnosti určená podľa  pomeru vkladu spoločníka  
    k základnému imaniu spoločnosti. 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. 
2. So súhlasom valného zhromaždenia môže  spoločník písomnou zmluvou  previesť  svoj  
   obchodný podiel na iného spoločníka. Podpisy na zmluve musia byť osvedčené. 
3. So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník previesť svoj obchodný podiel na inú  

osobu, ručí však za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Nadobúdateľ musí  
    v písomnej zmluve  vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej  zmluve. Podpisy  na  zmluve  
    musia byť osvedčené. 
4. Účinky prevodu obchodného podielu podľa Čl. XI ods. 2 alebo Čl. XI ods. 3 nastávajú voči  
   spoločnosti dňom doručenia zmluvy o prevode. 
5. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča  
    alebo právneho nástupcu spoločníka. Na  rozdelenie  obchodného  podielu  je potrebný  
    predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.  
6. Obchodný podiel sa dedí.                                                    
7. Obchodný podiel vylúčeného spoločníka prechádza na spoločnosť, ktorá ho môže previesť  
   na iného spoločníka, alebo na tretiu osobu. O prevode rozhoduje valné  zhromaždenie. 
8. Ak  nedôjde  k  prevodu  obchodného  podielu  podľa  Čl.  XI  ods. 7  rozhodne  valné   
    zhromaždenie do šiestich mesiacov odo dňa, keď k vylúčeniu došlo, o znížení základného    
    imania o vklad vylúčeného spoločníka, inak môže súd spoločnosť aj bez návrhu zrušiť a     
    nariadiť jej likvidáciu. 
9. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra.  
    Zápisom zmeny v obchodnom  registri  prechádza  ručenie  doterajšieho spoločníka za 
    záväzky spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu. 
 
 

Čl. XII 
Valné zhromaždenie 

 
1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného  
   zhromaždenia   vykonáva    zakladateľ  a  jediný  spoločník,   prostredníctvom   svojho  
   štatutárneho zástupcu – primátora  Mesta  Partizánske. Rozhoduje o všetkých otázkach   
   týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Výkon pôsobnosti  jediného  spoločníka  je    
   upravený v Čl. XIV. 
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 2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: 
    a/ schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti  
    b/ schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhod- 

   nutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát 
    c/ schvaľovanie stanov a ich zmien 
    d/ rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny /§ 141 zák./ 
    e/ rozhodovanie  o  zvýšení, alebo  znížení základného  imania a rozhodovanie  o nepe- 
       ňažnom vklade 
    f/ vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov 
    g/ vylúčenie spoločníka pre nesplatenie vkladu a príspevku na úhradu strát a rozhodova- 

  nie o podaní návrhu podľa Čl. XVI ods. 3 
    h/ rozhodovanie o zrušení spoločnosti, o zmene právnej formy, o splynutí alebo zlúčení  

  s inou  spoločnosťou alebo spoločnosťami 
    i/ schválenie prevodu obchodného podielu na spoločníka, resp. inú osobu 
    j/  rozhodnutie o vzdaní sa nárokov na náhradu škody voči konateľom a udelenie súhlasu     
       k uzatvoreniu dohody o urovnaní s nimi 
    k/ rozhodnutie o rozdelení obchodného podielu a zriadení záložného práva na obchodný   

  podiel 
    l/ schválenie založenia pobočky, alebo odštepného závodu spoločnosti 
   m/ schválenie získania, alebo rozšírenia majetkovej  účasti  na inej obchodnej  spoločnosti,    

   alebo inom subjekte, kúpa podniku alebo  časti podniku  
    n/ rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristov 
    o/ rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do  pôsobnosti  valného zhromaždenia  zveruje    

   zákon, alebo táto zakladateľská listina 
    p/ valné  zhromaždenie si môže svojim  rozhodnutím  vyhradiť aj  rozhodovanie o veciach,    

   ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti 
    r/  rozhodovanie  o  prevodoch  a  zaťažovaní   nehnuteľností  vo  vlastníctve  spoločnosti, 
    s/  rozhodovanie o prevzatí  cudzích  záväzkov v akejkoľvek forme, ručiteľských záväzkov, 
        o prevzatí a poskytnutí pôžičiek a úverov, o určení  časti zisku, ktorá má byť  rozdelená  

   medzi spoločníkov 
    t/  rozhodovanie o použití tej  časti  zisku, ktorá nebola  určená  na  výplatu  spoločníkom,  
    u/ rozhodovanie o úhrade prípadných strát 
    v/ rozhodovanie  o  vymenovaní, odvolaní  a  odmeňovaní  členov  dozornej  rady, vrátane  

   rozhodovania o jej ustanovení 
    x/ rozhodovanie o vymenovaní, odmeňovaní likvidátora spoločnosti 
    y/ rozhodovanie  o  podaní   žaloby o  vylúčenie  spoločníka,  ktorý  závažným  spôsobom  

  porušuje svoje povinnosti 
    z/  rozhodovanie o predaji podniku spoločnosti, alebo jeho časti. 
 
3. Valného zhromaždenia  sa  zúčastňuje aj konateľ, členovia dozornej rady a  ďalší  pozvaní  
    hostia, nemajú však hlasovacie právo.  

 
4. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej  jedenkrát ročne. Konateľ  zvoláva  mimoriadne 

valné zhromaždenie, ak rezervný fond spoločnosti klesne pod polovicu hodnoty v porovna-
ní s jeho výškou ku dňu konania  posledného valného zhromaždenia, ako aj vtedy, ak o to 
požiada dozorná rada. 
 

5. Zo zasadnutia valného zhromaždenia vyhotovuje  konateľ zápisnicu. 
 

6. Počet hlasov spoločníka sa  určuje  pomerom  hodnoty  jeho  vkladu  k  výške  základného  
    imania spoločnosti t.j. spoločník má 100 % hlasov. 
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7. Spoločník  môže  prijímať  rozhodnutia aj  mimo  valného zhromaždenia. Návrh  uznesenia  
    Predkladá  spoločníkovi na vyjadrenie konateľ alebo spoločník, alebo  dozorná rada,  spolu  
    s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho spoločník zasiela na  adresu  sídla  
    spoločnosti.  
    Ak sa spoločník nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí.  

 
 

Čl. XIII 
Konatelia 

 
1. Štatutárnym orgánom spoločnosti  je konateľ.  Konateľ  je oprávnený  v mene  spoločnosti   
    konať samostatne vo vzťahu k tretím osobám a svojimi právnymi úkonmi bude spoločnosť  
    zaväzovať. Konateľ rozhoduje o všetkých  záležitostiach, ktoré  nie sú zo zákona  alebo na 
    základe  tejto  zakladateľskej listiny v pôsobnosti  valného  zhromaždenia  alebo  dozornej  
    rady. 
 
2. Za prvého konateľa spoločnosti bol vymenovaný: 
   
    Ing. Anton Podmaník  
    r. č. ........................, občan SR 
    trvale bytom.................., 
    s účinnosťou od 11. 2. 2000 do 11. 5. 2007. 
    
 
    Konateľom spoločnosti je s účinnosťou od 11. 5. 2007: 
   
    Ing. Jozef Jarošinec  
    r. č.................., občan SR  
    trvale bytom, .......................... 
 
3. Schválením Mestským zastupiteľstvom - do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti, 

štatutárny zástupca spoločníka  -  primátor, v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva, 
podpisuje s konateľom zmluvu o výkone funkcie konateľa podľa § 66 ods. 3 Obchodného 
zákonníka. 

 
4.  Konateľ čestným vyhlásením potvrdí: 

 
a) že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obme- 
    dzeným, ustanovené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
    predpisov, zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších  
    predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi, najmä, že je bezúhonný, ako aj  
    to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie konateľa 
b) vyhlási, že sa nezúčastňuje na podnikaní inej obchodnej spoločnosti ako spoločník, že  
    nevykonáva činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu  
    inej  právnickej  osoby s podobným  predmetom  podnikania a nevykonáva  ani  iné  
    konanie, ktoré by vo vzťahu k spoločnosti mohlo byť posudzované ako konkurenčné 
c) vyhlási, že sa  dôkladne  oboznámil  so zakladateľskou  listinou  alebo  spoločenskou  
    zmluvou, ako i ostatnými relevantnými dokladmi a listinami. 

 
5. Do právomoci konateľa patrí: 

 
a) zastupovať spoločnosť navonok a konať v mene spoločnosti 
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b) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia 
c) obstarávať bežné záležitosti vedenia spoločnosti, vrátane vedenia evidencie a   
    účtovníctva 
d) zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti 
e)  rozhodovať  o  všetkých  finančných operáciách do výšky sumy  určenej  uznesením        
    valného zhromaždenia, alebo touto zakladateľskou listinou  
f)  zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej závierky, inventarizá- 
    cie majetku a záväzkov, vypracovanie a schválenie výročnej správy 
g) rozhodovať  o naložení  s prebytočným  a neupotrebiteľným  majetkom  do  výšky 
    3.320,00 €, nad uvedenú čiastku so súhlasom valného zhromaždenia. 
 

6. Pri akejkoľvek obchodnej  transakcii, ktorej objem presahuje 10 000,00 € a ktorá nie je    
    v rozpočte  spoločnosti  na daný obchodný rok, sa  vyžaduje  predchádzajúci  písomný    
    súhlas primátora.  
 
7. Konateľ je povinný konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadneho obchod- 
   níka. Najmä  je povinný zaobstarať  si  a  pri  rozhodovaní  zohľadniť  všetky  dostupné          
   informácie  týkajúce  sa  predmetu  rozhodnutia, zachovávať  mlčanlivosť  o  dôverných  
   informáciách a o skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti  
   spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov. Konateľ pri výkone  
   svojej  pôsobnosti  nesmie   uprednostňovať   svoje  záujmy,  záujmy   len   niektorých  
   spoločníkov  alebo  záujmy  tretích  osôb  pred  záujmami spoločnosti.  Konateľ  je  najmä   
   povinný nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikla tým, že poskytol plnenie spoločníkovi  
   v rozpore s týmto zákonom, alebo nadobudol majetok v rozpore s § 59a OZ. 
 
8. Konateľ je povinný postupovať v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia. Ak má   
   byť určitá majetková dispozícia vopred, alebo dodatočne schválená valným zhromaždením,  
   je konateľ vždy povinný vyžiadať si takéto schválenie. 

 
9. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný  nahradiť  
    škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že 

postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že 
koná v záujme spoločnosti.  

 
10.  Dohody medzi spoločnosťou a konateľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť 

konateľa, sú zakázané; zakladateľská listina ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť 
zodpovednosť konateľa. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči  

 
      konateľom alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich 

vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak proti takémuto 
rozhodnutiu  na  valnom  zhromaždení  nevznesie do zápisnice  protest spoločník  alebo 

    spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % výšky základného imania. 
  

11.  Nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a   
na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku 
spoločnosti. Nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom nezanikajú, ak sa spoločnosť 
vzdá  nárokov na  náhradu  škody alebo s nimi uzatvorí  dohodu o urovnaní.  Ak  je na        

      majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči     
konateľom správca konkurznej podstaty. 

 
12. Na konateľa sa vzťahuje  zákaz  konkurencie uvedený v  § 136  Obchodného zákonníka.   
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Čl. XIV 
Výkon pôsobnosti jediného spoločníka 

 
1. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené  rozhodovať o schválení  vo veciach, v ktorých 

primátor mesta ako štatutárny orgán mesta  vykonáva oprávnenia jediného spoločníka  
na valnom zhromaždení v obchodnej spoločnosti v zmysle  § 132 ods. 1 Obch. zákonníka, 
pričom takéto rozhodnutie mestského zastupiteľstva musí byť schválené vopred 
a primátor  mesta  je  predchádzajúcim  rozhodnutím mestského  zastupiteľstva  viazaný   
(t.j. na valnom zhromaždení rozhodne v zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva, 
ktoré je zároveň prílohou zápisnice). 
 
Pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva platia ustanovenia Rokovacieho poriadku 
o postupe prijímania uznesení mestského zastupiteľstva (čl. 7 bod B). 
Rozhodnutie podľa čl. XII ods. 2) písm. a/ c/ d/ e/, g/, h/, i/,m/, s/, z/ je podmienené 
predchádzajúcim súhlasom 2/3 väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v 
súlade s § 127 ods. 4  Obch. zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
2. Primátor mesta vykonáva v zmysle § 132 ods. 1 Obch. zákonníka, oprávnenia jediného 

spoločníka v obchodnej spoločnosti vo všetkých veciach po (a v zmysle) 
predchádzajúceho rozhodnutia mestského zastupiteľstva o schválení takého rozhodnutia.  

 
3. Primátor mesta je oprávnený: 
 

a) v  prípadoch,  ktoré  neznesú  odklad  (najmä  v čase  živelnej  pohromy)  vykonáva            
    v  súčinnosti   s   členom   štatutárneho   orgánu   spoločnosti,  operatívne   riešenie  
    neodkladných úkonov 
b) požadovať od štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu spoločnosti informácie 
    o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti 
c) v mene spoločnosti  uplatniť nároky na  náhradu  škody alebo iné  nároky, ktoré má  
    spoločnosť voči členom štatutárneho orgánu 
d) určovať úlohy hmotnej zainteresovanosti člena štatutárneho orgánu a na základe ich 
    plnenia ich vyhodnocuje a navrhuje výšku odmeny člena štatutárneho orgánu za výkon  
    jeho funkcie, 
e)  podpisovať  rozhodnutia  jediného spoločníka, vykonávajúceho  pôsobnosť  valného   
    zhromaždenia spoločnosti podľa § 132 Obchodného zákonníka  
f)  predkladať   mestskému  zastupiteľstvu  návrh  na  odvolanie  člena  dozornej  rady  
    spoločnosti a vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti, 
g) zvolávať valné zhromaždenia, ak to vyžadujú  záujmy spoločnosti, na ktoré  pozýva   
    členov dozornej rady. 

 
Práva a povinnosti spoločníka 

 
4. Spoločník má tieto základné práva: 

 a/ podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti, 
    b/ podieľať sa na zisku spoločnosti určenom podľa Čl. XV ods. 2, 
    c/ podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti určenom podľa Čl. XVI ods. 3. 
 
5. Spoločník má tieto základné povinnosti: 

a/ zložiť v stanovenej lehote svoj vklad do základného imania spoločnosti a príspevok  
    na  vytvorenie  rezervného   fondu.   Konateľ  oznámi   bez   zbytočného   odkladu   
    obchodnému   registru splatenie celého vkladu každého spoločníka 
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b/ prispieť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia  na úhradu strát  spoločnosti    
    peňažným plnením  nad  výšku  vkladu  až  do výšky 10 % svojho vkladu. Splnenie     
    tejto povinnosti nemá vplyv na výšku vkladu spoločníka. 
 
 

Čl. XV 
Rozdelenie zisku 

 
1. Spoločnosť  môže  vyplácať  podiely  na  zisku len pri splnení  podmienok podľa  § 179         
   ods. 3 a 4 zákona. Spoločnosť  nesmie  vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti     
   a preddavky na podiely na zisku. 
2. Zisk v spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí: 

a/ na splnenie daňových povinností štátu 
b/ na povinný prídel do rezervného fondu 
c/ na výplatu zisku spoločníkovi. 

 
3. Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré 
   sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. 

 
 

Čl. XVI 
Zánik 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 nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá  
    žiaden majetok, alebo ak  sa  zamietol  návrh  na vyhlásenie  konkurzu  pre  nedostatok  
    majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok nestačí  na úhradu výdavkov   
    a odmenu  správcu  konkurznej  podstaty, alebo ak po ukončení  konkurzného  konania    
    nezostane spoločníkom žiaden majetok. 
 
3. Pri zániku spoločnosti s likvidáciou  má  každý spoločník nárok na podiel na  likvidačnom    
   
    zostatku. Tento podiel sa určí podľa pomeru vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným    
    vkladom všetkých spoločníkov. 
 
4. Spoločnosť sa zrušuje: 
 
    a/ rozhodnutím valného zhromaždenia, 
    b/ odo dňa  uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení  spoločnosti, inak dňom, keď bolo 

   toto  rozhodnutie prijaté, 
    c/  odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto  

   rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 
    d/  zrušením konkurzu  po splnení  rozvrhového  uznesenia,  alebo zrušením  konkurzu 
         z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a  odmenu  správcu   
        konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok  
        majetku, 
    e/ z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
    f/  rozhodnutím súdu podľa § 68 ods. 6 zákona, 
    g/ rozhodnutím súdu podľa § 152 zákona. 
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Čl. XVII 
Zmena zakladateľskej listiny 

 
1. Túto listinu možno zmeniť  iba rozhodnutím valného zhromaždenia podľa Čl. XII ods. 2  
    písm. d/. Dokladom o zmene listiny  je  rozhodnutie  jediného spoločníka, prijaté podľa  
    ust. § 132 Obchodného zákonníka v platnom znení.   
 
2.  Konateľ je povinný nahlásiť zmeny listiny bez zbytočného odkladu obchodnému registru  
    spoločne s predložením úplného znenia zakladateľskej listiny. 

 
 

Čl. XVIII 
Výhody poskytnuté zakladateľom 

 
Spoločník ako zakladateľ spoločnosti sa rozhodol, že neposkytne žiadne výhody osobám 
podieľajúcim sa na založení spoločnosti, alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu  
oprávnenia na činnosť spoločnosti /§ 110 ods. 1 písm. i/ zákona/. 
Náklady  spojené so založením spoločnosti boli vyčíslené na 1 659,70 €. 

 
 

Čl.XIX 
Dozorná rada 

1. Jediný spoločník – zakladateľ,  zriadil  pre spoločnosť  dozornú radu. Dozorná rada  má  
   9 členov. Počet členov dozornej rady je nepárny. 
 
2. Členov dozornej rady, v súlade s  Čl. XII ods. 2 písm.  v/ zakladateľskej listiny,  vymenúva 

a odvoláva valné zhromaždenie po predchádzajúcom  schválení mestský  zastupiteľstvom. 
Podľa  Čl. XIV. ods. 3 písm. f/  návrh na vymenovanie  a  odvolanie  člena  dozornej  rady 

    spoločnosti  predkladá  mestskému zastupiteľstvu štatutárny zástupca spoločníka – 
primátor mesta. 

 
3. Prvými členmi dozornej rady boli: 

- Ing. Ján Podmanický 
- Ing. Vendelín Dvorský 
- Ing. Andrej Bezák 
- Margita Čaplová 
- Štefan Dubina 
- Jozef Galo 
- Ing. Daniel Nyitrai 
- Mgr. Anna Róžová 
- František Sedlák 
- Ing. Rudolf Trčo 
- Bc. Jozef Božik 
- Ing. Michal Valach 
- Ing. Dušan Beduš 

 
Od 15.03.2011 členmi dozornej rady boli: 
 

     -   Ing. Ľubomír Fiksel 
    -   Ľudovít Kamien 
    -   Mgr. Vladimír Karásek 
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    -   Juraj Krasula 
    -    Ing. Iveta Matejovová 
    -   Ing. Jiří Foks 

  -    Jozef Ondruška 
    -   Martin Savara 
    -   MUDr. Jozef Václav 
      

Od 11.02.2015 členmi dozornej rady boli: 
 

    -   Ing. Ľubomír Fiksel 
    -  Ľudovít Kamien      
    -   Mgr. Vladimír Karásek      
    -   Juraj Krasula 
    -   Ing. Iveta Matejovová      
    -   Erich Dvonč      
    -   Ing. Anton Jašík      
    -   Ing. Peter Matloň      
    -  Tomáš Merašický   

 
Od 21.07.2016 členmi dozornej rady boli: 
 

    -   Ľudovít Kamien      
    -   Mgr. Vladimír Karásek      
    -   Juraj Krasula   
    -   Ing. Iveta Matejovová      
    -   Erich Dvonč      
    -   Ing. Anton Jašík      
    -   Ing. Peter Matloň      
    -   Tomáš Merašický 

 
Od 26.09.2016 členmi dozornej rady boli: 
 

    -   Ľudovít Kamien      
    -   Mgr. Vladimír Karásek  
    -   Juraj Krasula  
    -   Ing. Iveta Matejovová  
    -   Erich Dvonč  
    -   Ing. Anton Jašík 
   -   Ing. Peter Matloň  
    -   Tomáš Merašický 
   -   Mária Bielešová 

Od 07.01.2019 členmi dozornej rady sú: 
 

- Ľubomír Beňo 
- Mária Bielešová 
- Erich Dvonč  
- Pavol Dorman  
- Andrej Grolmus  
- Michal Herda 
- Peter Korytár      
-   Juraj Krasula     
-     Tomáš Merašický  
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4. Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä: 

     a) dohliadať na činnosť konateľa 
      b) nahliadať do obchodných kníh a iných dokladov a kontrolovať  údaje tam  obsiahnuté 

 c) preskúmavať   účtovné   závierky,   ktoré   je   spoločnosť  povinná  vyhotoviť  podľa  
     osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje  

       vyjadrenie valnému zhromaždeniu 
d)  podávať  valnému  zhromaždeniu  správu o svojej činnosti  a dvakrát ročne  správu  
    mestskému zastupiteľstvu 

     e) zvolávať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti 
     f)  požadovať od konateľa  akékoľvek  informácie, analýzy  a vysvetlenia  o všetkých  
          záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých záznamov a dokladov spoločnosti   
         a navrhovať nápravné opatrenia vedúce k zlepšeniam. 

 
  5.  Dozorná  rada sa  schádza  1x za štvrťrok. Zasadnutie zvolá  predseda  dozornej  rady. 
      Zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje aj závery a prijaté rozhodnutia. 
   
  6. Členovia dozornej rady volia medzi sebou predsedu. 
  7. Dozorná  rada  je  uznášaniaschopná, ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  členov 
      dozornej rady  a  rozhodnutie  je  prijaté,  ak  zaň  hlasuje  nadpolovičná  väčšina  počtu 
     členov dozornej rady. 
 
  8.  Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo,  
      kedykoľvek o to požiadajú. 
  9.  Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie uvedený v § 136 Obchodného 
      zákonníka a § 135a sa použije primerane. 
 
 10. Funkčné obdobie  členov  dozornej  rady  je  štvorročné (platí pre volebné obdobie),   
      pričom opätovné zvolenie do funkcie je prípustné. 
 
 11. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. 

 
 

Čl. XX 
Záverečné ustanovenia 

 
 1. Táto listina bola vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho: 
 
     a/ jeden pre obchodný register 
     b/ jeden pre zbierku listín 
     c/ jeden pre spoločníka 
      d/ jeden pre živnostenský úrad 
      e/ jeden pre archív spoločnosti. 
 
 
2.  Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú inak alebo osobitne upravené  touto  listinou,  
     sa riadia platnými právnymi predpismi, a to najmä Obchodným zákonníkom. 
 
3.  Pokiaľ   v  tejto  listine  nie  je  dohodnuté   inak,  riadia  sa  vzťahy  medzi   spoločníkmi,  
     spoločnosťou  a  spoločníkmi,  konateľmi   a  spoločníkmi,   konateľmi   a   spoločnosťou,         
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     a vo  vzťahu  k  tretím  osobám ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  č. 513/1991 Zb.    
     v platnom znení. 
  
4.  V prípade, že  niektoré  ustanovenie  listiny, či  už  vzhľadom  k  platnému  právnemu  
     poriadku, alebo  vzhľadom  k  jeho zmenám, sa stane  neplatným,  neúčinným  alebo   
     sporným  alebo niektoré  ustanovenia  chýbajú, ostávajú  ostatné  ustanovenia  listiny  
     touto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto tohto ustanovenia  nastupuje  ustanovenie       
     príslušného  všeobecne  záväzného  predpisu,  ktorý  je  svojou   povahou  a  účelom   
     najbližšie  zamýšľanému  účelu  listiny, alebo  spôsob  riešenia,  ktorý  je  v  obchodnom  
     styku obvyklý. 
 
V Partizánskom, dňa 07.01.2019 
 
 
 
 

             
       Mesto Partizánske 

       doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. 
           primátor mesta v. r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


