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Dôvodová správa
V zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov do pôsobnosti MsZ patrí zakladanie a zrušovanie obchodných spoločností
a iných právnických osôb, schvaľovanie zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných
orgánov, ako aj schvaľovanie majetkovej účasti obce v právnickej osobe. V nadväznosti na
uvedené predkladám MsR návrh na založenie obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov,
s. r. o. so 100% účasťou mesta. Dôvodom na predloženie návrhu je zámer realizovať činnosti
spojené so správou majetku - lesného pôdneho fondu a lesných porastov, ktorý nebol zverený
do správy organizácie zriadenej mestom, ale bol predmetom nájmu na dobu určitú 10 rokov, do
31.12.2013, terajšiemu nájomcovi, spoločnosti LESPOL–OLH, s.r.o. V prílohe predkladáme
návrh Zakladateľskej listiny.
Obchodné spoločnosti rieši Obchodný zákonník ( Zákon č. 513/1991 Zb.). Spoločnosť
s ručením obmedzeným je upravená v ustanovení §§105 až 153 Obchodného zákonníka.
V prípade, že spoločnosť zakladá jediný zakladateľ spoločenskú zmluvu nahrádza
zakladateľská listina, ktorá musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva.
Podľa §110 ods.1 Obchodného zákonníka spoločenská zmluva musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska
fyzickej osoby,
c) predmet podnikania (činnosti),
d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov
pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o
nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad
započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
e) mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v
mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné
číslo nebolo pridelené,
f) mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri
zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
g) určenie správcu vkladov podľa §60 ods. 1,
h) výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku,
do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
i) výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach
smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
j) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
k) ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.
Predložený návrh zakladateľskej listiny rešpektuje povinné zákonné náležitosti.
Podľa §110 ods. 2 Spoločenská zmluva môže určiť, že spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia
vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v spoločenskej
zmluve. Predložený návrh zakladateľskej listiny neurčuje, že spoločnosť vydá stanovy.

V nadväznosti na uvedené je pripravený návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie
1.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom zasadnutí dňa dd.06.2013 prerokovalo návrh na
založenie obchodnej spoločnosti
a
1.1 z a k l a d á
Obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom Mestské lesy Bardejov, s.r.o. so
sídlom Štefánikova 786, 085 01 Bardejov,
1.2 s ch v a ľ u j e
a) 100% majetkovú účasť mesta Bardejov v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov,
s.r.o. vo forme peňažného vkladu vo výške 5 000.- €.
b) Zástupcu štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
Konateľa: ................................
c) Zástupcov do kontrolného orgánu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
Dozornú radu:
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................

2.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom zasadnutí dňa dd.06.2013 prerokovalo návrh
Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
a
2.1 s ch v a ľ u j e
Zakladateľskú listinu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
-s pripomienkami
-bez pripomienok
2.2 u k l a d á
Prednostovi MsÚ zabezpečiť všetky náležitosti k podaniu návrhu na zápis spoločnosti do
obchodného registra a následne podanie návrhu na príslušný registrový súd do Obchodného
registra Okresného súdu Prešov.

Zakladateľská listina
obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

V Bardejove dňa: ....................

Jediný a výlučný zakladateľ:
Mesto Bardejov, so sídlom Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO 00 321 842,
prostredníctvom MUDr. Borisa Hanuščaka, primátora mesta Bardejov,
postupom podľa § 56 a nasl. § 105 a nasl. Obchodného zákonníka prijal a
schválil
túto zakladateľskú listinu, ktorou zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným s nasledovnými
údajmi:
Článok 1
Zakladateľ
1.1. Zakladateľom a jediným spoločníkom je Mesto Bardejov, so sídlom Radničné námestie
16, 085 01 Bardejov, IČO 00 321 842, ktoré zakladá spoločnosť ako jediný zakladateľ.
Článok 2
Názov spoločnosti
2.1. Obchodné meno spoločnosti je: Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
(ďalej len “spoločnosť”).
Článok 3
Sídlo spoločnosti
3.1. Sídlo spoločnosti: Slovenská republika, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
3.2. Na tejto adrese bude riadiť činnosť spoločnosti konateľ spoločnosti, ako aj jediný
spoločník.
Článok 4
Trvanie spoločnosti
4.1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
Článok 5
Predmet podnikania
5.1. Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti bude:
a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
c) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
d) opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
e) poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych
a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.

Článok 6
Základné imanie spoločnosti, výška vkladu spoločníka, správca vkladu
a zvyšovanie a znižovanie základného imania
6.1. Základné imanie pri vzniku spoločnosti činí 5 000.- € (slovom: päťtisíc eur).
6.2. Základné imanie spoločnosti je tvorené výlučne peňažným vkladom zakladateľa Mesta
Bardejov vo výške 5 000.- €. Zakladateľ je povinný celý vklad vo výške 5 000.- € splatiť do
15 dní odo dňa schválenia a podpísania tejto zakladateľskej listiny v hotovosti k rukám správcu
vkladu, najneskôr však do momentu podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného
registra.
6.3. Správcom vkladu podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka pred zápisom spoločnosti do
obchodného registra bude zakladateľ Mesto Bardejov, so sídlom Radničné námestie 16, 085 01
Bardejov, IČO 00 321 842. Vlastnícke právo k tomuto vkladu prechádza na spoločnosť dňom
jej vzniku.
6.4. K zvýšeniu alebo zníženiu základného imania môže dôjsť na základe rozhodnutia
zakladateľa, a to zmenou tejto zakladateľskej listiny. Pri znížení základného imania nesmie
klesnúť jeho hodnota pod 5 000.- € . Zníženie sa musí oznámiť zákonným spôsobom a nesmie
sa uskutočniť na úkor veriteľov spoločnosti.
Článok 7
Rezervný fond
7.1. Spoločnosť nevytvára pri svojom vzniku rezervný fond.
7.2. Rezervný fond je spoločnosť povinná vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej
účtovnej závierke, za rok v ktorom sa zisk po prvý krát vytvoril, a to vo výške najmenej 5%
z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Následne je spoločnosť povinná
rezervný fond každoročne dopĺňať o sumu rovnajúcu sa najmenej 5% z čistého zisku
spoločnosti, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke spoločnosti, a to pokiaľ rezervný fond
nedosiahne výšku 10% základného imania spoločnosti.
7.3. Rezervný fond musí byť uložený na viazanom účte v banke.
7.4. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti v súlade s ustanoveniami
Obchodného zákonníka a o použití prostriedkov je povinný informovať najbližšie valné
zhromaždenie.
Článok 8
Orgány spoločnosti
8.1. Spoločnosť má nasledovné orgány:
a) valné zhromaždenie,
b) konateľa,
c) dozornú radu.

Článok 9
Valné zhromaždenie
9.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých zásadných
otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.
9.2. Nakoľko spoločnosť má jediného spoločníka – zakladateľa, vykonáva tento spoločník
všetku pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobeného pri
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho jediný spoločník
podpísať. Zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej jediným spoločníkom, ak tento
spoločník súčasne koná v mene spoločnosti musia mať písomnú formu.
9.3. Valné zhromaždenie rozhoduje o:
a) koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách,
b) schválení konaní urobených zakladateľom pred vznikom spoločnosti,
c)schválení riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a
rozdelení zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období,
d) spôsob krytia strát spoločnosti,
e) schvaľovaní majetkových dispozícií vyhradených na schválenie valnému zhromaždeniu,
f) zvýšení alebo znížení základného imania a jeho spôsobe využitia a o nepeňažnom vklade,
g) udelení súhlasu na prevod obchodného podielu,
h) menovaní a odvolávaní konateľa, členov dozornej rady a prokuristu spoločnosti, príkazoch
konateľovi a prokuristovi spoločnosti,
j) odmene konateľa, členov dozornej rady,
k) zrušení spoločnosti, o zmene právnej formy spoločnosti, o osobe likvidátora a jeho odmene,
l) zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny,
m) schvaľovaní stanov spoločnosti a ich zmien.
9.4. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali
na rozhodovanie konateľovi spoločnosti.
9.5. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti písomne najmenej raz ročne, pričom
valné zhromaždenie musí byť zvolané vždy najneskôr do 15. marca každého roka. Konateľ je
povinný zvolať valné zhromaždenie vždy, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu
jednej tretiny základného imania.

Článok 10
Konateľ
10.1 Spoločnosť má pri založení jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti.
Pri založení spoločnosti ustanoví zakladateľ konateľa priamo v zakladateľskej listine. Neskôr je
konateľ menovaný a odvolaný, ako aj ich počet stanovený rozhodnutím valného zhromaždenia.
10.2. Konateľom spoločnosti už od jej vzniku je:
................................, r.č.: ______/____, nar.: ............................,
trvalé bytom: ...............................................

10.3 Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa zakladateľskej listiny, podľa
zákona alebo rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti vyhradené valnému
zhromaždeniu.
10.4 Konateľovi prislúcha najmä:
a) konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán spôsobom uvedeným v tejto
zakladateľskej listine,
b) zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti,
c) vykonávať zamestnávateľské práva a povinnosti,
d) zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti,
e) predkladať valnému zhromaždeniu najmä:
ea) návrh koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrhy jej zmien,
eb) návrh účtovných závierok a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v
uplynulom účtovnom období,
ec) návrh na spôsob krytia prípadných strát spoločnosti,
f) vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia,
g) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh spoločnosti a spracovanie
výročnej správy,
h) zabezpečovať spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie majetku a záväzkov.
10.5. V mene spoločnosti koná navonok konateľ samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti
navonok a podpisuje tak, že k napísanému, resp. vytlačenému obchodnému menu spoločnosti
pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
10.6. Konateľ je povinný konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadneho
obchodníka. Je povinný postupovať v súlade so zakladateľskou listinou a rozhodnutiami
valného zhromaždenia. Ak má byť určitá majetková dispozícia vopred alebo dodatočne
schválená valným zhromaždením, je konateľ vždy povinný vyžiadať si takéto schválenie.
10.7. Konateľ spoločnosti je poverený a splnomocnený, aby bez zbytočného odkladu po
podpise tejto zakladateľskej listiny ohlásil živnosti resp. požiadal o koncesiu na Obvodnom
úrade v Bardejove, odbor živnostenského podnikania. Zároveň je konateľ poverený vykonať
všetky právne kroky a úkony potrebné k vydaniu živnosti, resp. koncesie a je splnomocnený k
prevzatiu rozhodnutí tohto úradu a tiež oprávnený vzdať sa opravného prostriedku proti týmto
rozhodnutiam.
10.8. Výšku odmeny konateľovi aj spôsob jej výplaty ustanoví valné zhromaždenie svojím
rozhodnutím.
10.9. Konateľ zodpovedá spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobí porušením povinností pri
výkone svojej pôsobnosti podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, najmä podľa
§ 135a Obchodného zákonníka.
Článok 10a
Dozorná rada
10a.1. Dozorná rada spoločnosti má troch členov.
10a.2. Členmi dozornej rady spoločnosti sú:
a) pán .................................................... , nar.:
trvale bytom: ul. ...................................., 085 01 Bardejov

b) pán ..................................................... , nar.:
trvale bytom: .........................................., 085 01 Bardejov
c) pán ...................................................... , nar.:
trvale bytom: .........................................., 085 01 Bardejov
10a.3. Dozorná rada:
a) dohliada na činnosť konateľa,
b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté
údaje,
c) preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku a
návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému
zhromaždeniu,
d) podáva raz polročne správy o svojej činnosti valnému zhromaždeniu,
10a.4. Členovia dozornej rady volia medzi sebou predsedu,
10a.5. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie (§ 136) a ustanovenia §135a sa
použije primerane,
10a.6. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo,
kedykoľvek o to požiadajú. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy
spoločnosti,
10a.7. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, minimálne raz za štvrťrok. Rokovanie
vedie predseda alebo ním poverený člen rady. Zvolanie dozornej rady sa vykonáva písomnou
pozvánkou, faxom alebo aj e-mailom. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a
program rokovania. Ak všetci členovia dozornej rady súhlasia, lehota a spôsob zvolania sa
môže uskutočniť aj telefonicky.
10a.8. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Na platnosť
uznesenia dozornej rady sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
10a.9. Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky zásadné
skutočnosti o priebehu jej rokovania. Zápisnica musí byť doručená každému jej členovi.
10a.10. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
10a.11 Za výkon činnosti členov dozornej rady prislúcha odmena podľa rozhodnutia valného
zhromaždenia.
Článok 11
Rozdelenie zisku spoločnosti
11.1 O spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa.
11.2. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období, po splnení podmienok uvedených
v § 179 ods.(3) a (4) Obchodného zákonníka, sa delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj
spoločnosti a na časť, ktorá sa poukáže zakladateľovi.
Článok 12
Hospodárenie spoločnosti
12.1. Prvé účtovné obdobie spoločnosti začína jej zapísaním do obchodného registra a končí
dňom 31. decembra toho roku. Každé ďalšie účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom.
12.2. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim
príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom.

12.3. Konateľ je povinný zabezpečiť zostavenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej
účtovnej závierky v lehote vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zostavenú riadnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti
dosiahnutého v uplynulom účtovnom období s výročnou správou predloží konateľ na posúdenie
a rozhodovanie najbližšiemu valnému zhromaždeniu, ktoré musí byť zvolané najneskôr do
15. marca každého roka.
12.4. Účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcom všeobecne záväzným
právnym predpisom a zásadám riadneho účtovníctva tak, aby poskytovala úplne informácie o
majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku
alebo prípadnej straty.
12.4. V prípadoch, keď tak zákon určuje, zabezpečuje konateľ overenie účtovnej závierky
audítorom, ďalej zabezpečuje aj zverejnenie údajov z ročnej účtovnej závierky v Obchodnom
vestníku, uloženie výročnej správy na príslušnom správnom orgáne a v zbierke listín
obchodného registra.
12.5. O spôsobe krytia strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa.
Stratu spoločnosti možno kryť z prostriedkov rezervného fondu, z iného majetku spoločnosti
prevyšujúceho základné imanie, znížením základného imania.
Článok 13
Zrušenie, likvidácia a zánik spoločnosti
13.1.Zrušenie a zánik spoločnosti sa riadia ustanoveniami § 68 a § 69 Obchodného zákonníka.
13.2. Spoločnosť sa zrušuje bez právneho nástupcu na základe:
a) rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti,
b) rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti z dôvodov uvedených v zákone,
c) ostatných dôvodov alebo skutočností uvedených v zákone .
13.3 Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má jediný spoločník – zakladateľ právo vymenovať
likvidátora pre uskutočnenie likvidácie. Likvidácia spoločnosti sa spravuje príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti.
Článok 14
Predpokladané náklady spojené so založením a vznikom spoločnosti
14.1. Všetky výdavky spojené so založením spoločnosti, s jej zápisom do obchodného registra,
so vznikom a so získaním príslušných povolení potrebných na jej podnikanie v predpokladanej
výške spolu 4 956.- € znáša spoločnosť a tieto budú zúčtované ako jej prvé výdavky.
Článok 15
Výhody poskytované osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti
15.1. Spoločnosť nebude poskytovať žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení
spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.

Článok 16
Stanovy
16.1.Spoločnosť môže vydať stanovy, ktorými sa upraví vnútorná organizačná štruktúra
spoločnosti. Vydané stanovy musia byť v súlade s touto zakladateľskou listinou a Obchodným
zákonníkom.
Článok 17
Záverečné ustanovenia
17.1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zakladateľskej listiny, právne vzťahy vo vnútri
spoločnosti sa riadia vo veciach, ktoré neupravuje táto zakladateľská listina, všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
17.2.Táto zakladateľská listina je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých jeden obdrží
zakladateľ. Dva exempláre budú použité ako príloha k návrhu na zápis spoločnosti do
obchodného registra, jeden ako príloha k živnostenským oprávneniam, a dve založené v
dokumentácii spoločnosti.
17.3. O zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny rozhoduje valné zhromaždenie.
17.4. Po vykonaní každej zmeny, resp. doplnku zakladateľskej listiny je konateľ spoločnosti
povinný vyhotoviť úplne znenie zakladateľskej listiny. Konateľ zodpovedá za úplnosť a
správnosť úplného znenia zakladateľskej listiny.
17.5. Touto zakladateľskou listinou založená spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. je
slovenskou právnickou osobou, zriadenou podľa slovenského práva a riadi sa slovenským
právnym poriadkom.
17.6. Zakladateľ spoločnosti Mesto Bardejov vyhlasuje, že sa oboznámil s doslovným textom
tejto zakladateľskej listiny, rozumie jej obsahu, a v plnom rozsahu je uzrozumený aj s právnymi
dôsledkami, ktoré vyvolá skutočnosť, že ju podpíše.
17.7. Zakladateľ svojím podpisom potvrdzuje svoj súhlas s celým znením tejto zakladateľskej
listiny.
17.8. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zakladateľskej listiny stanú neplatnými alebo
spornými, použije sa platný právny predpis.
V Bardejove, dňa ...............2013

.......................................................
za spoločníka Mesto Bardejov
MUDr. Boris Hanuščak
primátor

