Stanovy jednoduchej spoločnosti na akcie Trevaz j.s.a.

STANOVY
JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE
Trevaz j.s.a.
Podľa ustanovenia §220v zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ,,Obchodný
zákonník“) a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.)

I.
ZAKLADATEĽ
1. Zakladateľom jednoduchej spoločnosti na akcie je:
ABC Holding s.r.o.
so sídlom ulica Horná 1, Bratislava 111 11
IČO: 11 111 111
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
96587/B
(ďalej v texte len ,,Zakladateľ“)

II.
OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI
1. Obchodné meno jednoduchej spoločnosti na akcie je: Trevaz j.s.a. (ďalej v texte len
,,spoločnosť“)
2. Sídlo spoločnosti je: ulica Horná 1, Bratislava 111 11

III.
DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI
1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

IV.
PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
1. Predmet podnikania spoločnosti je:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
 administratívne služby,
 činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
 organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
 dokončovanie stavebných prác pri realizácií exteriérov a interiérov,
 čistiace a upratovacie služby,
 ukončovanie stavieb a ich zmien,
1
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správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
chov vybraných druhov zvierat,
prevádzkovanie čistiarne a práčovne,
organizovanie školení,
vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti
sídliskových celkov),
údržba, opravy, rekonštrukcia, modernizácia nájomných bytových a nebytových
priestorov.

V.
ZÁKLADNÉ IMANIE1
1. Základné imanie spoločnosti je 31,- Eur (slovom tridsaťjeden eur). Celé základné imanie
spoločnosti bude splatené pred zápisom do obchodného registra.
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené nasledovne:
a) na 1 akciu na meno, označenie druhu: ,,A“ s menovitou hodnotou 1,- Eur (slovom jedno
euro) a
b) na 30 majetkových akcií na meno (akcie s osobitnými právami), označenie druhu ,,B“,
s menovitou hodnotou každej akcie 1,- Eur (slovom jedno euro).
3. Akcie majú zaknihovanú podobu a nie sú verejne obchodovateľné.
4. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade
s ustanoveniami príslušných právnych predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto
stanov.
5. Akcionár je povinný splatiť celú hodnotu upísaných akcií pred vznikom spoločnosti. Pri porušení
povinnosti v tejto lehote splatiť celú menovitú hodnotu upísaných akcií je povinný zaplatiť úroky
z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní vo výške 20 % ročne. Ak je akcionár v omeškaní so
splácaním menovitej hodnoty akcií, vyzve ho písomne predstavenstvo spoločnosti, aby svoju
povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia písomnej výzvy predstavenstva. Táto výzva musí
obsahovať aj upozornenie, že v prípade, ak si akcionár nesplní svoju povinnosť a nesplatí
menovitú hodnotu akcií, spoločnosť ho vylúči. Po márnom uplynutí tejto lehoty rozhodne
predstavenstvo o vylúčení akcionára zo spoločnosti podľa ustanovenia § 177 Obchodného
zákonníka. Rozhodnutie sa doručuje akcionárovi a ukladá sa do zbierky listín. Doručením
rozhodnutia o vylúčení akcionár zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na
spoločnosť.

VI.
AKCIE2
1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti
na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú
spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobúdať
vlastné akcie spoločnosti ak:
a) nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky, za ktorých
môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť,
Údaje v tomto článku (základné imanie, počet akcií a pod.) si žiadateľ o priznanie štatútu RSP upraví podľa vlastnej
potreby.
2
Údaje v tomto článku si žiadateľ o priznanie štatútu RSP upraví podľa vlastnej potreby.
1

2

Stanovy jednoduchej spoločnosti na akcie Trevaz j.s.a.

3.

4.
5.
6.

7.

b) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku
vrátane akcií, ktoré nadobudla iná osoba vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti,
nesmie prekročiť 10 % základného imania,
c) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania
spoločnosti spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými
spoločnosťou povinne podľa zákona,
d) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.
Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom
odlišujú názvom s obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku
a likvidačnom zostatku), pričom akcie tohto istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú
hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu
spoločnosti. Menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.
Ak spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu.
Spoločnosť pri založení vydala akcie s emisným kurzom akcií 1,- Eur (slovom jedno euro)/ akcia.
Hlasovacie práva (na valnom zhromaždení spoločnosti a pod.) sú spojené výlučne s kmeňovými
akciami spoločnosti druhu A, a to pomerne podľa menovitej hodnoty k súčtu všetkých
menovitých hodnôt kmeňových akcií spoločnosti druhu A.
S majetkovými akciami spoločnosti druhu B nie sú spojené hlasovacie práva. S akciami druhu B
je spojené prednostné právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na
rozdelenie, dividendy a podiel na likvidačnom zostatku, a to pomerne podľa menovitej hodnoty
akcii druhu B k súčtu všetkých menovitých hodnôt akcií spoločnosti druhu B.

VII.
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV
1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú príslušné právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom
spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho
vysvetlenie a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného
zhromaždenia. Týmto rozhodujúcim dňom je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného
zhromaždenia.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca.
Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným úradne
overeným splnomocnením. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv
spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom,
spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do
listiny prítomných skôr.
4. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi,
tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.
Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. Člen
dozornej rady však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na
rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení
spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na
hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen
dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
5. Hlasovacie právo patrí len akcionárovi vlastniacim akcie druhu A, a to pomerne podľa menovitej
hodnoty ich akcií druhu A k súčtu všetkých menovitých hodnôt kmeňových akcií spoločnosti
druhu A, pričom na každé 1,- Euro (slovom jedno euro) pripadá jeden hlas. Spôsob hlasovania
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

upravujerokovací poriadok valného zhromaždenia, ktorý je schválený predstavenstvom
spoločnosti.
Ak má spoločnosť v majetku vlastné akcie, nemožno vykonávať hlasovacie práva s nimi spojené.
Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo
na rozdelenie. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí
valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Spoločnosť je povinná vyplatiť
dividendy akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár nie je povinný vrátiť
spoločnosti dividendy prijaté dobromyseľne. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendy
len pri splnení podmienok ustanovených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.
Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä
úroky z vkladov do spoločnosti a preddavku na dividendu. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou
má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín
podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú
adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
V prípade predaja akcií spoločnosti majú ostatní akcionári spoločnosti predkupné právo v pomere
podľa menovitej hodnoty ich akcií k základnému imaniu spoločnosti.
Účinnosť prevodu akcií spoločnosti na iné osoby ako akcionárov spoločnosti je podmienená
súhlasom predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo je povinné vydať súhlas s prevodom akcií
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o udelenie súhlasu a to za podmienky, že
nebolo využité predkupné právo ostatných akcionárov. V opačnom prípade súhlas nevydá.

VIII.I
SOCIÁLNY PODNIK A OPIS JEHO HLAVNÉHO CIEĽA
1. Spoločnosť je verejnoprospešný podnik / komunitnoprospešný podnik3, ktorého hlavným cieľom
je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej
služby v oblasti:











poskytovanie zdravotnej starostlivosti
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
tvorba, rozvoj a ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
ochrana ľudských práv a základných slobôd
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie
spoločensky prospešnej služby vo vyššie uvedených oblastiach.4

Žiadateľ zvolí druh podniku podľa toho, či poskytovaním svojej spoločensky prospešnej služby napĺňa buď verejný
alebo komunitný záujem.
4
Žiadateľ si vyberie spoločensky prospešnú službu zo zoznamu spoločensky prospešných služieb v zmysle
ustanovenia § 2 ods. 4 zákon č. 112/2018 Z. z., ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv.Žiadateľ uvedie
konkrétne činnosti, ktoré bude reálne vykonávať a ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.
3

4
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VIII.II
ČINNOSŤ, KTOROU SPOLOČNOSŤ DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV
1. Spoločnosť sa s ohľadom na čl. IV týchto stanov a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z.
venuje najmä poskytovaniu bývania, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby,
prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom
nájmu týmto fyzickým osobám, organizovaniu školení a workshopov, pomocným stavebným
prácam a prevádzkovaniu čistiarne.5 Týmito činnosťami spoločnosť sleduje svoj hlavný cieľ,
ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
2. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti
uvedenom v čl. IV týchto stanov, ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

VIII.III
OPIS, AKÝM SPÔSOBOM TOVARY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ DRUŽSTVO VYRÁBA,
DODÁVA, POSKYTUJE ALEBO DISTRIBUUJE, ALEBO SPÔSOB ICH VÝROBY ALEBO
POSKYTOVANIE PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU
1. Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným spôsobom:






v zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti spoločnosť
zamestnáva znevýhodnené osoby alebo zraniteľné osoby, alebo znevýhodnené
a zraniteľné osoby. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon
povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich
novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti
fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny
sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja
spoločnosti do reálneho života.
v zmysle zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
poskytovaním bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom
výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo
prostredníctvom nájmu týmto fyzickým osobám. Týmito činnosťami spoločnosť
zabezpečí možnosť poskytovania dostupného bývania pre oprávnené osoby a zvyšovanie
životnej úrovne týchto osôb, ktoré pochádzajú prevažne zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
v zmysle vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry spoločnosť organizuje školenia
a workshopy v rámci oblasti ochrany spotrebiteľa a oblasti nekalých obchodných praktík.
Tieto školenia a workshopy sú zamerané na podporu znalostí práv a povinností v oblasti
ochrany spotrebiteľa pre všetkých spotrebiteľov a rovnako aj vedomostí ohľadne nekalých
obchodných praktík (ako a kde sa voči nekalým praktikám brániť, ako zistiť čo je nekalá
obchodná praktika a pod.). Školenia a workshopy sú organizované pre širokú laickú
verejnosť, ale prednostne pre skupiny znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré sú
nekalými obchodnými praktikami najohrozenejšie: osoby, ktoré sú poberateľmi
predčasného starobného alebo starobného dôchodku.6

Žiadateľ uvedie konkrétne činnosti, ktoré bude reálne vykonávať a ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny
vplyv.
6
Takýmto spôsobom Žiadateľ pokračuje v opise každého svojho cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného
pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle napĺňania hlavného cieľa Spoločnosti.
5
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VIII. IV
SPÔSOB MERANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU
1. Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešných služieb podľa čl.
VIII.I nasledovne:
 V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti:
percentom zamestnaných znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo
znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa
považuje za dosiahnutý, ak spoločnosť zamestnáva príslušné percento znevýhodnených
osôb alebo zraniteľných osôb, aleboznevýhodnených a zraniteľných osôb v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z..
 V zmysle zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu: počtom
bytov vo výstavbe, prestavbe alebo obstaraných bytov alebo počtom prenajímaných bytov
pri splnení podmienky, kedy vybrané percento bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu a ktoré Spoločnosť vlastní alebo má
v nájme, je poskytnutých za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za
dosiahnutý, ak spoločnosť zabezpečuje výstavbu, prestavbu, obstaranie alebo nájom bytov
v zmysle príslušného časového intervalu alebo príslušného percenta v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z..
 V zmysle vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry: počtom osôb, ktoré sa
zúčastnia na školeniach a worshopoch organizovaných spoločnosťou a získajú potvrdenie
o účasti na školení. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť
zorganizuje školenia a workshopy, na ktorých sa z celkového počtu vyškolených osôb
zúčastní minimálne 100 osôb za kalendárny rok7, ktoré sú poberateľmi predčasného
starobného alebo starobného dôchodku, nakoľko táto skupina obyvateľstva je voči
nekalým obchodným praktikám najzraniteľnejšia. V porovnaní s činnosťou/výrobkom
bežného podnikateľa dosahuje spoločnosť touto činnosťou/výrobkom väčší pozitívny
sociálny vplyv najmä spôsobom, že sa zameriava na zraniteľné a znevýhodnené osoby,
ktoré sú nekalými obchodnými praktikami najviac zraniteľné: osoby, ktoré sú poberateľmi
predčasného starobného alebo starobného dôchodku, a pomáha im nadobudnúť vedomosti
a znalosti z oblasti ochrany spotrebiteľa.8

Žiadateľ uvádza spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu pri každej spoločensky prospešnej službe, ktorú
poskytuje alebo plánuje poskytovať. Odporúčame uviesť percentá, čísla, zlomky a pod (v zmysle kvantitatívnych
údajov). Žiadateľ po uvedení kvantitatívnych údajov môže uviesť aj kvalitatívne údaje v zmysle plánovaného dopadu
do reality. Žiadateľ uvedie aj akým spôsobom sa pozitívny sociálny vplyv považuje za dosiahnutý (číslom,
percentom alebo iným číselným údajom)
8
Žiadateľ o priznanie štatútu všeobecného sociálneho podniku v krátkosti uvedie, akým spôsobom a prečo subjekt
dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ( ďalej len ,,PSV") ako podnikateľ, ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel
dosiahnutia zisku (tzv. bežný podnikateľ). Je potrebné pomenovať dôležité rozlišovacie znaky, ktorými sú napr.:
originálne postupy a technológie napomáhajúce dosahovaniu, príp. zvyšovaniu PSV; špecifiká v realizácii výroby
alebo ponuke tovaru alebo služby napomáhajúce dosahovaniu, príp. zvyšovaniu PSV, alebo jeho rozšíreniu do iných
oblastí spoločenského života (synergie, komplementarity); rozsah a charakter sprievodných spoločensky prospešných
aktivít formujúcich napr.: spotrebiteľské správanie, príp. iné. Tieto rozlišovacie znaky je potrebné uviesť pri každej
zo zvolenej oblasti, v ktorej je poskytovaná spoločensky prospešná služba.
7
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VIII.V
ROZDELENIE ZISKU A ZÁVÄZOK ŽIADATEĽA VYŽÍVAŤ VIAC AKO 50 % ZISKU NA
DOSIAHNUTIE HLAVNÉHO CIEĽA
1. Zisk spoločnosti sa použije v tomto poradí:
a) na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,
b) na doplnenie rezervného fondu,
c) na uhradenie neuhradenej straty minulých období,
d) na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z., v prípade, že podniku bude udelený štatút
registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z.,
e) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
f) na rozdelenie medzi akcionárov spoločnosti.
2. Verejnoprospešný podnik použije %9 zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných
zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je
hlavným cieľom spoločnosti.

IX.
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
1. Orgánmi spoločnosti sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) poradný výbor/ demokratická správa10.

X.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) zmena stanov,
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť
základné imanie podľa ustanovenia § 210 Obchodného zákonníka a vydania dlhopisov,
c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, ak sa dozorná rada zriaďuje,
e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadne individuálnej účtovnej
závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
f) schvaľovanie nadobudnutia vlastných akcií,
g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti
podniku,
Žiadateľ zvolí konkrétne percento (viac ako 50 %) zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a
platieb, ktoré použije na dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti. V prípade, ak spoločnosť použije 100% zisku po
zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie hlavného cieľa alebo ak žiadateľ
uplatňuje demokratickú správu, žiadateľ môže využívať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.
všetky druhy podpôr.
10
Žiadateľ zvolí spôsob, akým do svojej hospodárskej činností zapája zainteresované osoby. V prípade ak sa subjekt
rozhodne uplatňovať v rámci svojej vnútornej štruktúry demokratickú správu odporúčame túto skutočnosť uviesť
v samostatnom odseku na konci čl. VIII.I sociálny podnik a opis jeho hlavného cieľa.
9
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3.

4.
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h) schvaľovanie audítora na výkon priebežného auditu a overenie individuálnej účtovnej
závierky,
i) iné oprávnenia zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia stanovami alebo zákonom.
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo akcionára
zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z klientskeho účtu akcionára
vedeného u člena centrálneho depozitára alebo z účtu vedeného v centrálnom depozitári, ktorý bol
vystavený k rozhodujúcemu dňu. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia
predstavenstva a dozornej rady (ak je zriadená). Akcionári môžu vykonávať svoje práva na
valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným
písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje
práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia splnomocnenia musí byť odovzdaná zapisovateľovi
pre účely evidencie.
Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno
zvolať valné zhromaždenie . Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy,
ak:
a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej
5 % základného imania písomne s uvedením dôvodov,
c) zistí, že strana spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to
možno predkladať.
V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 3 tohto článku,
predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu
bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný
program, má právo ho doplniť len so súhlasom osôb, ktoré požiadali o jeho zvolanie. Takejto
žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia možno vyhovieť len vtedy, ak títo
akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie
mimoriadneho valného zhromaždenia.
Predstavenstvo spoločnosti zasiela pozvánku na valné zhromaždenie všetkým akcionárom na
adresu sídla alebo bydliska, uvedenú v registri akcionárov, najmenej 30 dní pred konaním valného
zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené
právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenie zaradená zmena stanov, oznámenie
o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh
zmien stanov, a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánu spoločnosti
mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom
poskytnuté na nahliadanie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolania valného zhromaždenia.
Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení
úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného
zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné túto informáciu poskytnúť, je povinné mu ju
poskytnúť písomne do 15 dní od konania valného zhromaždenia v zmysle ustanovenia § 180 ods.
3 Obchodného zákonníka. Poskytnutie informácií môže odmietnuť za podmienok uvedených
v ustanovení § 180 ods. 4 Obchodného zákonníka.
Akcionári sa zúčastňujú na valnom zhromaždení na vlastné náklady.
Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje
akcionárov.
Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje:
a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno a bydlisko,
c) údaje o splnomocnencovi akcionára,
d) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj
o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie.
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Listina prítomných musí byť označená názvom spoločnosti a dátumom konania valného
zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného
zhromaždenia a zapisovateľ, ktorí sú zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať
zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu
s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného
zhromaždenia. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na
ktorom je uvedený dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet
jeho hlasov.
Pred začiatkom valného zhromaždenia predstavenstvo oznámi prítomným počet prítomných
hlasov a ich podiel na celkovom počte hlasov.
Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže
konať v mieste, v územnom obvode tohto súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná.
Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby
poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo
jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je prítomná, môže valné
zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov. Pri voľbe sa hlasuje
najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto
zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať
predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb
poverených sčítaním hlasov,
d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode
programu valného zhromaždenia,
f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to
protestujúci požiada.
Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho
konania. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení
overovatelia. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného
zhromaždenia a zoznamy prítomných akcionárov spoločnosť uchová po celý čas jej trvania.
Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je
podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného
zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú osoby
poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o
voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí
kandidáti nezúčastnili hlasovania. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných
akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného
zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti,
ktorí sú oprávnení hlasovať.
Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a
obmedzení prevoditeľnosti akcií sa vyžaduje súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny hlasov
akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť
úradne osvedčená.
Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení
základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ustanovenia
§ 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľnosti dlhopisov,
zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina
9
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19.

20.
21.
22.

hlasov prítomných akcionárov. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne
osvedčená.
Akcionári oprávnení hlasovať môžu prijať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia, a to na
základe návrhu rozhodnutia, ktoré všetkým oprávneným akcionárom zašle predstavenstvo.
Návrh tohto rozhodnutia obsahuje:
 znenie navrhovaného rozhodnutia a odôvodnenie návrhu,
 lehotu na doručenie vyjadrenia akcionára, ktorá je 30 dní, ak stanovy neurčujú inak;
lehota začína plynúť oznámením návrhu rozhodnutia akcionárovi spôsobom určeným v
stanovách, inak doručením,
 podklady potrebné na schválenie rozhodnutia,
 ďalšie informácie a prílohy podľa stanov.
Ak akcionár v lehote podľa ods. 19 stanov nedoručí súhlas s návrhom rozhodnutia, platí, že s
návrhom rozhodnutia nesúhlasí.
Predstavenstvo oznámi výsledky hlasovania do 15 dní od uplynutia lehoty podľa ods. 19, ak
stanovy neurčujú kratšiu lehotu.
Väčšina, ktorou sa prijíma navrhované rozhodnutie, sa počíta z celkového počtu hlasov
prislúchajúcich všetkým akcionárom, ktorí majú hlasovacie práva.

XI.
PREDSTAVENSTVO
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jeho
mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú týmto zákonom
alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti.
2. Členovia konajú a podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému alebo iným
spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis, pričom každý člen
predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť samostatne do sumy 5.000,- Eur. Nad túto sumu
konajú a podpisujú za spoločnosť všetci členovia predstavenstva.
3. Ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania
alebo to možno predpokladať, bez zbytočného odkladu o tom informuje akcionárov.
4. Ak spoločnosť nezriadila dozornú radu, majú akcionári právo nad rámec práva požadovať
informácie a vysvetlenia podľa ustanovenia § 180 ods.1Obchodného zákonníka, ako aj právo
písomne požadovať od predstavenstva informácie o záležitostiach spoločnosti. Ak predstavenstvo
odmietne poskytnúť informáciu, rozhoduje súd na základe návrhu akcionára o tom, či je
spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.
5. Členovia predstavenstva sú povinní písomne informovať spoločnosť, ak budú:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s
podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
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.
6. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.
7. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Valné zhromaždenie
môže zároveň určiť, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Členom
predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Funkčné obdobie členov predstavenstva nie je
obmedzené.
8. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do
najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce zasadnutie valného zhromaždenia
spoločnosti vymenovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových členov.
10
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9. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného
zhromaždenia spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen
predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie
účinné okamžite. Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia valným zhromaždením
spoločnosti.
10. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva upravuje zmluva o výkone funkcie.
11. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá
zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou, a v súlade so záujmami spoločnosti a
všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky
dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť
škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti
nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb
pred záujmami spoločnosti. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone
svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti
spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval s odbornou
starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Členovia predstavenstva
nezodpovedajú za škodu, ak vznikla konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného
zhromaždenia (to neplatí, ak bolo uznesenie prijaté v rozpore s právnymi predpismi alebo
stanovami). Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná
rada. Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce
zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané.
12. Predstavenstvo zvolá a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby,
najmenej však raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou,
doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program
konania predstavenstva. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí
byť dodržaná.
13. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov
predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad,
nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením
súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické,
ďalekopisné, telefaxové alebo emailové prejavy po ich telefonickom overení.
14. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné
skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí.
Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj
všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od
predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a
zapisovateľ.

XII.
PORADNÝ VÝBOR
1. Poradný výbor tvoria 3 členovia11. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba.
Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby.Najmenej jeden z
členov poradného výboru musí byť zamestnancom tejto Spoločnosti.12
Subjekt sa môže rozhodnúť, že poradný výbor bude mať viac ako 3 členov. Počet členov však musí byť minimálne
3. Z hľadiska praxe odporúčame zvoliť si nepárny počet členov.
12
V prípade, ak sa jedná o integračný podnik namiesto danej vety doplniť: Najmenej jeden člen poradného výboru
musí byť zamestnancom tejto Spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou.
11
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2. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho sociálneho
vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
 prerokovaním,
 právom na informácie,
 kontrolnou činnosťou.
3. Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj riadneho
fungovania poradného výboru upraví Spoločnosť vo svojich vnútorných predpisoch, aby najmenej
vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné
a spravodlivé prostredie.

XIII.
SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA
1. O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na
návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov
každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania
sa ukladá do zbierky akcií. Návrh na uloženie možno podať najneskôr spolu s návrhom na zápis
zvýšenia alebo zníženia základného imania v obchodnom registri.
2. Spôsobom zvýšenia základného imania sa riadia ustanovenia § 202 - 210 Obchodného zákonníka.
Zníženie základného imania je upravené v ustanovení § 211 - 216 Obchodného zákonníka.
3. Akcionári vlastniaci kmeňové akcie druhu A majú právo na prednostné upisovanie akcií na
zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho
základného imania tvoreného akciami druhu A.
4. Zvýšenie základného imania upísaním akcií na základe verejnej výzvy sa nepripúšťa.

XIV.
DOPĹŇANIE A ZMENA STANOV
1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov
prítomných akcionárov.
2. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie
valného zhromaždenia, resp. v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí
byť k dispozícii v sídle spoločnosti.
3. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné
znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Stanovy uloží do Zbierky listín. Ak sa
doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je
predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného
registra.

XV.
ÚČTOVNÍCTVO SPOLOČNOSTI
1. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovným obdobím spoločnosti je
kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom príslušného roka.
2. Spoločnosť vo svojom účtovníctve osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako registrovaný
sociálny podnik, a to prostredníctvom analytických účtov.
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3. Spoločnosť ako registrovaný sociálny podnik je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu
overenú štatutárnym audítorom ak:
a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovom období, za ktoré je
účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000,- Eur alebo
b) všetky príjmy spoločnosti, ako registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za
ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000,- Eur.

XVI.
REZERVNÝ FOND SPOLOČNOSTI
1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať
nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje
predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.
2. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond vo výške 10 % základného imania
spoločnosti. Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku
vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia 20 % základného imania.
3. O prípadnom ďalšom doplnení rezervného fondu
nad túto hranicu, rozhoduje valné
zhromaždenie.
4. Do rezervného fondu spoločnosť môže vložiť finančné prostriedky na účely ich budúceho použitia
na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

XVII.
VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV
1. Spoločnosť môže vytvárať, v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami, schválených
predstavenstvom i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej
definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob
použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.

XVIII.
ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI
1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Spoločnosť sa
zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho nástupcu alebo po jej zrušení súdom
nebol zložený preddavok na úradu odmeny a výdvavkov likvidátora vo výške ustanovenom
osobitným predpisom.
3. Spoločnosť sa zrušuje:
a) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti
a o ustanovení likvidátora, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
b) uplynutím času, na ktorý bola založená,
c) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti,
d) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
e) ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením
konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz,
f) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje zákon, alebo ak tak ustanovuje zakladateľská listina,
zakladateľská zmluva alebo stanovy.
13
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XIX.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI BEZ LIKVIDÁCIE
1. Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie s inou
spoločnosťou, prípadne sa rozdelí.
2. Spoločnosť po priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku môže splynúť, zlúčiť iba
s iným registrovaným sociálnym podnikom. Ak sa registrovaný sociálny podnik rozdelí, osoby, na
ktoré prechádza jeho imanie, musia byť tiež registrovanými sociálnymi podnikmi.
3. Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti musí zanikajúca spoločnosť a spoločnosť, na
ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti mať rovnakú právnu formu okrem prípadu, ak sa
zlučuje jednoduchá spoločnosť na akcie s akciovou spoločnosťou, pri ktorom jednoduchá
spoločnosť na akcie zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť.
4. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku
jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza
na inú, už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
5. Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku
dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú
novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich
spoločností.
6. Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k
zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce
spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na
novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej
spoločnosti.

XX.
LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI
1. Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia, ak zákon
neustanovuje inak.
2. Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Po dobu likvidácie
sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
3. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v
mene spoločnosti. Ak je ustanovených viacero likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva nič iné,
má túto pôsobnosť každý z likvidátorov.
4. Likvidáciu vykonáva likvidátor, ak zákon neustanovuje inak. Ak likvidátor nie je vymenovaný,
bez zbytočného odkladu vymenuje likvidátora súd.
5. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone
pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje
spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a
záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

XXI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Spoločnosť zaniká dňom výmazu
z obchodného registra.
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2. V prípade, že niektoré ustanovenia stanov, či už vzhľadom k platnému právnemu poriadku, alebo
vzhľadom k jeho zmenám, sa stanú neplatnými, neúčinnými, nevynútiteľnými (obsolentnými)
alebo spornými alebo niektoré ustanovenia chýbajú, ostávajú ostatné ustanovenia stanov touto
skutočnosťou nedotknuté. Namiesto tohto ustanovenia nastupuje ustanovenie príslušného
všeobecne záväzného predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie zamýšľanému účelu
zakladateľskej listiny, alebo spôsob riešenia, ktorý je v obchodnom styku obvyklý.
3. Ak nie je v týchto stanováchuvedené inak, vzťahy vyplývajúce z týchto stanov sa spravujú
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
poriadku SR, najmä nie však výlučne zákonom č. 112/2018 Z. z.. V prípade, že niektoré
ustanovenie týchto stanov stratí platnosť v dôsledku zmeny právnych predpisov, tak sa znenie
tohto ustanovenia nahrádza ustanovením zmeneného právneho predpisu.
4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia zakladateľom, ako súčasť
zakladateľskej listiny.
5. Tieto stanovy sú vyhotovené v 6 rovnopisoch, pričom každá má platnosť orginálu.

V Bratislave dňa
..................................................
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