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Na rokovanie prizvať:
spracovateľa

~
jún 2012

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
ZAKLADATEĽSKÚ LISTINU spoločnosti NOVOMESTSKÁ PARKOVACIA
SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
-

bez pripomienok

-

s pripomienkami

ZAKLADATEĽSKÁ
LISTINA
SPOLOČNOSTI
S RUČENÍM
OBMEDZENÝM

l.
Základné

1.

ustanovenia

Obchodná spoločnosť, založená podľa tejto zakladateľskej listiny v zmysle Obchodného
zák. č.
513/91 Zb. v znení zmien a doplnkov, je právnickou osobou založenou za účelom podnikania, podľa
slovenskej juris dikcie.
II.
Spoločníci

1.

Mestská časť Bratislava Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1,83290 Bratislava
IČO: OO603 317

III.
Obchodné
1.

Spoločnosť

meno spoločnosti

bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menom
Novomestská

parkovacia

spoločnosť,

s.r.o.

IV.
Sídlo spoločnosti
1.

Sídlom spoločnosti je: Hálkova 11, 831 03 Bratislava

V.
podnikania

Predmetom

a)

Prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie
najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
Prenájom nehnuteľnosti
spojený s poskytovaním
iných než základných služieb spojených s
prenájmom
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Reklamné a marketingové služby

b)
c)
c)

podnikania

Predmet
spoločnosti je:

1.

VI.
Trvanie spoločnosti
1.

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
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VII.
Základné

1.

Základné imanie spoločnosti je peňažné
všetkých spoločníkov do spoločnosti.

imanie

vyjadrenie

súhrnu

peňažných

Základné imanie spoločnosti predstavuje 5.000,- EUR , slovom
klesnúť pod zákonom stanovenú hranicu 5.000,-EUR

päťtisíc

a nepeňažných

vkladov

euro ; pričom nesmie

VIII.
Vklady spoločníkov,

1.

obchodné

podiely

Základné imanie spoločnosti predstavuje
hodnotu
uvedenú v čl. VII. a pozostáva
z vkladu
jediného spoločníka
, tento je v celosti splatený.
Správou vkladu
bol poverený zakladateľ
s~ločnosti
- Mestská časť Bratislava Nové Mesto, so sídlom: ]unácka č. 1, 832 90 Bratislava
oo 603317.

leo:
2.

Obchodné podiely, hlasovacie práva a práva na podiel na zisku spoločníkov vyjadrujú mieru práv
a povinností voči spoločnosti a spoločníkom a jemu zodpovedajúcu účasť na riadení spoločnosti.

3.

Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť aj na iného spoločníka alebo i inú
osobu. Rozdelenie obchodného podielu sa vylučuje.

4.

Prechod obchodného

5.

Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov.

podielu na právneho nástupcu sa vylučuje

IX.
Orgány

1.

Spoločnosť má tieto orgány:

a)

valné zhromaždenie,

b)

konatelia.

c)

dozorná rada

spoločnosti

x.
Valné zhromaždenie

Dôverné
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1.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje
týkajúcich sa spoločnosti/a jej činnosti.

o všetkých zásadných otázkach

2.

Valné zhromaždenie

a)

schválení konaní

b)

schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a
rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,

c)

schvaľovanie

ci)

rozhodovanie

o zmene zakladatel'skej listiny (§ 141 Obch. zák.),

e)

rozhodovanie

o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie

f)

vymenovanie,

odvolanie a odmeňovanie

g)

vylúčenie

h)

rozhodovanie

o zrušení spoločnosti

~

rozhodovanie

o schválení zmluvy o predaji časti podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku

j)

ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia
alebo stanovy spoločnosti ( v prípade existencie)

zveruje zákon,

3.

Valné zhromaždenie
si môže vyhradiť
konateľov spoločnosti.

aj otázky, ktoré patria do pôsobnosti

4.

Spoločník
sa zúčastňuje
na rokovaní
valného zhromaždenia
osobne
alebo v zastúpení
splnomocnencom
na základe písomného plnomocenstva . Splnomocnencom
nesmie byť kona tel'
alebo člen dozornej rady.

5.

Valné zhromaždenie

6.

Konate/je povintd i!'Olať valné zhromaždenie, ak rezervný fond spoločnosti klesne pod polovicu hodnoty v
porovnaní s jeho výškou ku dňu konania posledného valného zhromaždenia.
Kona/el je povintd i!'Olať valné zhromaždenie, ak o to požiadajú spoločníci, ktorých vklady prevyšujú 10 %
základného imania. Ak konatelia nezvolajú valné zhromaždenie do jedného mesiaca od doručenia ich
žiadosti, sú spoločníci oprávnení zvolať ho sami.
Kona/el iJIOki mimoriadne valné zhromaždenie, ak zisti, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej
tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy
opatrení.

7.

Valné zhromaždenie
zvoli
svojho predsedu a zapisovateľa , do ich zvolenia vedie valné
zhromaždenie
konateľ alebo iná rum poverená osoba; ak taká osoba nie je prítomná - do zvolenia
predsedu valného zhromaždenia môže viesť valné zhromaždenie ktorýkol'vek zo spoločníkov.

8.

O valnom zhromaždení vyhotovuje zapisovatel' zápisnicu, v súlade so zákonom.

9.

Valné zhromaždenie je schopné uznášania , ak sú prítomní, či už osobne alebo prostredníctvom
svojho zástupcu, spoločníci, ktorým patrí aspoň polovica všetkých hlasov, pokiaľ sa preukázalo, že
všetci spoločníci boli riadne pozvaní,

10.

Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania
spoločnosti.
Na prijatie rozhodnutia
je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných
spoločníkov, ak zákon alebo táto zakladateľská listina nevyžaduje vyšší počet hlasov. Na prijatie
rozhodnutí uvedených v § 125 ods. 1 písm. a), c), d) , e) a i) Obch. zák. sú potrebné 2/3 hlasov
všetkých, nielen pritomných spoločníkov spoločnosti.

rozhoduje o:

urobených

osobami konajúcimi v mene spoločnosti

pred jej vznikom

stanov a ich zmien,

o nepeňažnom

vklade,

konatel'ov a členov dozornej rad,

spoločníka podl'a § 113 a 121 Obch. zák. a o podaní návrhu podl'a § 149 Obch. zák.,
alebo o zmene právnej formy spoločnosti ,

na rozhodovanie

táto zakladatel'skálistina

zvoláva konateľ najmenej 1 x ročne.
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11.

Pri posudzovaní spôso~ilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom
zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať podľa § 127 ods.5
Obchodného zákonníka. To platí primerane aj pre prijímanie rozhodnutí spoločníkov mimo valného
zhromaždenia.

12.

Súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie
zákona, spoločenskej zmluvy alebo stanov mohlo obmedziť práva spoločníka, ktorý sa určenia
neplatnosti domáha.

13.

Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Valného zhromaždenia, v súlade so zákonom.

Xl.
Konatelia spoločnosti

1.

Spoločnosť má dvoch konateľov, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti. Za spoločnosť konajú
a podpisujú konatelia spoločne, tak, že k vytlačenému alebo napfsanému názvu spoločností
pripoja svoj vlastnoručný podpis.

2.

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzickáosoba.

3.

Prvými konateľmi spoločnosti sú
Ing. PavolC7alamboš

Ing. Martin Bôhrn

vznik funkcie konateľov: dňom vzniku spoločnosti
4.

Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa spoločenskej zmluvy vyhradené Valnému
zhromaždenie. Prislúcha mu konať v mene spoločnosti samostatne, pokial' spoločenská zmluva alebo
Valné zhromaždenie neurčia inak. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti sú
oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne.

5.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Konateľovi prislúcha najmä:
konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán spôsobom uvedeným v tomto článku
zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti
'
vykonávať zamestnávateľské práva a povinnosti
zvolávať zhromaždenie spoločníkov
predkladať zhromaždeniu spoločníkov najmä:
- návrh koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrhy jej zmien
- návrh účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom
účtovnom období
- návrh na spôsob krytia pópadných strát spoločnosti
- návrh vnútorných organizačných predpisov
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(f)
(g)

(h)
(ch)

(i)

G)
(k)

Q)

vykonávať rozhodnutia zhromaždených spoločníkov
zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, obchodných knľh spoločnosti a pracovanie výročnej správy
zabezpečovať spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie majetku a záväzkov
uzatvárať zmluvy
disponovať s rezervným fondom a prostriedkami na účte spoločnosti
dávať pokyny spoločníkom pri ich osobnej účasti na podnikaní a predkladať Valnému zhromaždeniu
návrhy na stanovenie výšky ich podnikateľskej odmeny
viesť zoznam spoločníkov s uvedením mena a bydliska, rodného čľsla ( názvu, sľdla, IČO )
s uvedenľm výšky vkladu a rozsahu jeho splatenia
informovať spoločníkov na ich žiadosť o záležitostiach spoločnosti a umožniť im nahliadnuť do
dokladov spoločnosti

6.

Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Sú povinní postupovať v súlade so zákonom, zakladateľskou
listinou a rozhodnutiami Valného zhromaždenia.

7.

Konatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých
prezradenie tretľm osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo
záujmy jej spoločníkov .

8.

Oprávnenie k obchodnému
vedeniu sa týka všetkých opatrení, ktoré so sebou ,Prináša bežná
obchodná prevádzka spoločnosti, a ktoré sú vhodné na dosiahnutie účelu spoločnosti. Dalšie obchody
však vyžadujú predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia, a to:
prľjem alebo poskytovanie pôžičiek. Poskytovanie a preberanie záruk, garanciľ , zábezpek (napr.
záložné právo) alebo iných ručení tretľm osobám,
predaj podniku alebo jeho jednotlivých časti ako aj pójem nových obchodných činnosti, resp.
čiastočné alebo úplne zrušenie v minulosti vykonávaných obchodných činnosti
zriadenie alebo predaj prevádzok alebo čiastkových prevádzok
zľskanie, predaj alebo zaťaženie podieľania sa na iných podnikoch, ďalej uzatvorenie, zmena
a ukončenie tichých spoločensko-záujmových
ako aj iných podnikatd'ských zmlúv
udelenie, prebratie alebo zmena generálnych obchodných plných moci
zľskanie, predaj alebo zaťaženie pozemkov, pozemkových práv a práv na pozemky, ako aj zriadenie
budov
uzatvorenie, zmena alebo ukončenie nájomných alebo podnájomných zmlúv, s dobou uzavretia viac
ako jeden rok bez možnosti výpovede bez udania dôvodu alebo výpovednou lehotou viac než jeden
rok, alebo nájomných zmlúv alebo podnájomných zmlúv, ktoré predpokladajú ročnú sumu viac než
3.000,-EUR
uzatvorenie , zmena alebo ukončenie akýchkoľvek zmlúv, na základe ktorých sa má prijať alebo
poskytnúť plnenie nad 30.000,-EUR/ročne,
resp. jednorázovo ( v prľpade jednorazového plnenia,
nie opakujúceho sa )
uzatvorenie takých zmlúv, ktoré vyžadujú oznámenie alebo prihlásenie na súde, resp. na 100m
štátnom, resp. inom úrade
uzatvorenie akýchkoľvek leasingových alebo úverových zmlúv
uzatvorenie pracovnoprávnych zmlúv s konateľmi spoločnosti 'alebo členmi dozornej rady

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(t)
(g)

(h)

(ch)

(i)

G)
9.

Výkon funkcie konateľa končľ:
a) úmrtľm
b) odvolanľm z funkcie
c) odstúpením z funkcie zákonom stanovenou formou

10.

Na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu uvedenom v ust. § 136 Obch. zák.
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na náhradu škody oči konateľovi sa spravujú ustanoveniami § 135a Obch. zák ..

11.

Nároky spoločnosti

12.

Výšku odmeny konateľa a spôsob jej výplaty ustanoví Valné zhromaždenie

13.

Na rozhodnutie

o obchodnom

vedení spoločnosti

svojím rozhodnutím.

sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.

XII.
Dozorná

1.

Spoločnosť

2.

Dozorná rada:

rada

má dozornú rada pozostávajúcu z troch členov.

a) dohliada na činnosť konateľov
b) nahliada do obchodných

a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté

údaje

c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného
predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu

d) podáva správy valnému zhromaždeniu min. raz ročne
2.

Členom dozornej rady môže byt' len fyzická osoba a nemôže ním byt' konateľ spoločnosti ..

3.

Prvými členmi

dozornej

rady sú

Ing. Martin Bartoš

Ing. Andrea Vítková

Peter Ágoston

Ing. Katarína Augustinič

Dôverné
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Ing. Igor Dula

vznik funkcie členov dozornej rady: dňom vzniku spoločnosti

XIII.
Rozdeľovanie zisku spoločnosti. výhody • náklady
1.

Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

2.

Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splneni podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obch.
zák., t.j. rozdelený vždy len čistý zisk a) zcúžený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších
fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je
v zákone ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné
zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podl'a schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by
bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnýrni fondmi,
ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie .spoločnosť použiť na plnenie spoločníkom.
Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.

3.

Spoločnosť neposkytuje výhody osobám, podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na
činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.

4.

Predpokladané

náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú vo výške

830,-EUR.

XIV.
Rezervný fond
1.

Spoločnosť vytvára rezervný fond po vzniku spoločnosti vo výške najmenej 5 % z čistého zisku
vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí z
čistého zisku, nie však viac ako 1 % základného imania .

°

2.

Spoločnost' je povinná každoročne doplňať o sumu vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v
ročnej riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 10 %
základného imania.

3.

O použiti rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 Obch. zák.

XV.
Zánik spoločnosti
1.

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Dôverné
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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 úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.

3.

Spoločnosť

r.,.

sa zrušuje:

a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov
inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
c) odo dňa uvedeného v rozhodnutí
nadobudne právoplatnosť,

alebo orgánu spoločnosti

o zrušení spoločnosti,

súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie

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

(g)

z dôvodov

súdu

podľa § 152 Obch. zák.,

uvedených v tejto zakladateľskej listine

XIV.
Záverečné

ustanovenia

1.

Zánikom právnickej osoby,
nástupcu.

2.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zakladateľskej listiny , a ostatné právne vzťahy vo vnútri
spoločnosti sa riadia vo veciach, ktoré neupravuje táto zakladateľská listina, všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä póslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

3.

Prípadné spory medzi spoločníkmi a spoločnosťou, vzájomné spory medzi spoločníkmi súvisiace s
ich účasťou v spoločnosti a spory týkajúce sa konateľov, ktoó nie sú spoločníkmi, budú riešené
cestou zmieru. Ak sa nepodarí vyriešiť takýto spor cestou zmieru, ktorákoľvek zo strán je oprávnená
predložiť ho formou žaloby na prerokovanie póslušnému súdu v Slovenskej republike.

4.

Táto zakladateľská
listina je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých jeden dostane spoločník,
jedenkrát spoločnosť, dva exempláre sa použijú ako príloha k návrhu na zápis spoločnosti do
obchodného registra, jeden exemplár sa použije ako príloha k ohláseniu živností a jeden pre potreby
banky pri založení účtu alebo zostane v spoločnosti

5.

O zmene

6.

Spoločník

V Bratislave dňa

ktorá je spoločníkom,

neprechádza

zakladateľskej listiny rozhoduje valné zhromaždenie
podpisuje

obchodný

spoločnosti

podiel na jej právneho

.

túto zakladateľskú listinu.

2012
Mestská

časť Bratislava

Nové Mesto

Mgr. Rudolf Kusý, starosta

Dôverné
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