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S T A N O V Y 
 
 

TEHOS, s. r. o. Pelhřimovská 2054/6,   026 01   Dolný Kubín 
 
 
 
 
 

ČASŤ I 
 

Základné ustanovenia 
 
 

Článok 1 
Názov  spoločnosti 

 
Spoločnosť bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menom:  
TEHOS, s. r. o. Dolný Kubín 

 
 

Článok 2 
Sídlo  spoločnosti 

 
 
Sídlom spoločnosti je Dolný Kubín, Pelhřimovská 2054/6. 
 

 
Článok 3 

Predmet  činnosti 
 

 
Predmet činnosti spoločnosti: 

a) čistenie šatstva 
b) pranie šatstva a prádla 
c) hospodárenie s bytovým a nebytovým fondom 
d) výroba a rozvod tepla 
e) prenájom motorových vozidiel. 
f) prenájom strojov a zariadení. 
g) montáž a demontáž vodomerov na studenú vodu, vodomerov na teplú vodu, 

meračov tepla. 
 

 
Článok 4 

Trvanie  spoločnosti 
 

 
Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. 
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Článok 5 
Základné imanie spoločnosti 

 
 

Základné imanie pri vzniku spoločnosti činí: 6.638,78,- € (slovom: 
šesťtisícšesťstotridsaťosem eur  78/100 ) 
 

 
Článok 6 

 
 
Zakladateľom a jediným spoločníkom je mesto Dolný Kubín, ďalej len spoločník. 
 

 
ČASŤ II 

 
Organizácia spoločnosti 

 
 

Článok 7 
Orgány spoločnosti 

 
 

Orgánmi spoločnosti sú: 

a) valné zhromaždenie 
b) konateľ 
c) dozorná rada 

 
 

Článok 8 
Valné zhromaždenie 

 
 

1. Valné  zhromaždenie je  najvyšším orgánom  spoločnosti. Rozhoduje  o všetkých 
zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. 

2. Valné zhromaždenie po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom 
rozhoduje o:  
a) koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách, 
b)  zásadných otázkach investičnej a obchodnej politiky spoločnosti, 
c) schválení ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a rozdelení zisku spoločnosti 

dosiahnutého v uplynulom účtovnom období, 
d) spôsobe krytia strát spoločnosti, 
e) schvaľovaní majetkových dispozícií vyhradených na schválenie valnému 

zhromaždeniu, 
f) zvýšení alebo znížení základného imania a jeho spôsobe, 
g) schvaľovaní stanov a ich zmien, 
h) zmene zakladateľskej zmluvy, 
i) menovaní a odvolávaní konateľa spoločnosti, 
j) naložení s hnuteľným majetkom nad 16.597,- € 
k) odmene konateľovi, 
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l) zrušení spoločnosti, osobe likvidátora a jeho odmene. 
3. Valného zhromaždenia sa zúčastňuje aj konateľ, ktorý nie je spoločníkom, nemá však 

hlasovacie právo. Valného zhromaždenia s hlasom poradným sa zúčastňujú prednosta 
MsÚ a hlavný kontrolór mesta. 

4. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej dvakrát ročne. Konateľ zvoláva mimoriadne 
valné zhromaždenie, ak rezervný fond spoločnosti klesne pod polovicu hodnoty 
v porovnaní  s jeho výškou  ku dňu  konania  posledného valného  zhromaždenia, ako  
aj vtedy, ak o to požiada dozorná rada. 

5. Zo zasadania valného zhromaždenia spisuje konateľ zápisnicu. 
 
 

Článok 9 
Konateľ  spoločnosti 

 
 

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. 
2. Pri  založení  spoločnosti  ustanovil  spoločník  prvého  konateľa  priamo v notárskej 

zápisnici. Neskôr sú konatelia menovaní a odvolávaní  po predchádzajúcom schválení 
mestským zastupiteľstvom, rozhodnutím valného zhromaždenia. 

3. Schválením  Mestským  zastupiteľstvom  do  funkcie konateľa  obchodnej spoločnosti, 
primátor  v  zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva,   podpisuje s  konateľom 
zmluvu o výkone funkcie  konateľa podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka. 

4. Konateľ je  štatutárnym orgán spoločnosti a podľa zakladateľskej listiny je oprávnený 
v mene spoločnosti konať samostatne vo vzťahu k tretím osobám a svojimi právnymi 
úkonmi bude  spoločnosť  zaväzovať ak zakladateľská listina neurčuje inak. 

5. Konateľ čestným vyhlásením potvrdí : 
a) že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením 

obmedzeným 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  tej ktorej obchodnej 
spoločnosti, do ktorej bol mestským zastupiteľstvom vymenovaný. 

6. Obchodnú spoločnosť v pracovnoprávnych vzťahoch  zastupuje konateľ.   
7. Pri  obchodnej transakcií  ktorá  bude presahovať  finančný objem 10 000 EUR  je 

schválenie  realizácie  tejto obchodnej transakcie podmienené  vždy  súhlasom 
a podpisom  predsedu dozornej rady.   

8. Konateľ  rozhoduje o všetkých  otázkach,  ktoré  nie sú  zo zákona alebo na základe 
týchto stanov v pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. 

9. Do právomoci konateľa patrí: 
a) zastupovať spoločnosť navonok a konať v mene spoločnosti, 
b) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, 
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c) obstarávať   bežné  záležitosti   vedenia  spoločnosti ,  vrátane  vedenia   evidencie  
a účtovníctva,  

d) podpisovať  všetky  úradné doklady  a písomnosti vo všetkých  oblastiach činnosti 
spoločnosti, 

e) zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti, 
f) rozhodovať o všetkých  finančných  operáciách  do výšky  sumy určenej  

uznesením valného zhromaždenia,  
g) konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán, 
h) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, spracovanie výročnej správy, 
i) rozhodovať o naložení s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom do výšky 

3.320,- €, nad uvedenú čiastku do 16.597,- € so súhlasom valného zhromaždenia,  
j) zabezpečovať spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie majetku a záväzkov. 

10. Konateľ je povinný konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadneho 
obchodníka. Je povinný postupovať v súlade so stanovami a rozhodnutiami valného 
zhromaždenia. Ak má byť určitá majetková dispozícia vopred, alebo dodatočne 
schválená valným zhromaždením, je konateľ vždy povinný vyžiadať si takéto 
schválenie. 

11. Na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie uvedený v § 136 Obchodného zákonníka. 
 
 
 

Článok 10 
Dozorná rada 

 
 

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. 
2. Dozorná  rada  má  spravidla  7  členov ,  ktorí  sú  menovaní  a  odvolávaní valným 

zhromaždením. 
3. Do pôsobnosti dozornej rady patrí: 

a) dohliada na činnosť konateľa 
b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam  

obsiahnuté údaje, 
c) preskúmava 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) podáva správy valnému zhromaždeniu  v lehote určenej  zakladateľskou listinou  
alebo spoločenskou zmluvou, inak raz ročne, 

e) zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú  záujmy spoločnosti. 
4. Dozorná  rada  sa  schádza  1x  za štvrťrok. Zasadnutie zvolá  predseda dozornej rady.  

Zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje aj závery a prijaté rozhodnutia. 
5. 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.  

6. Členovia  dozornej  rady sa  zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť 
slovo, kedykoľvek o to požiadajú. 

7. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 Obchodného 
zákonníka. 

 
 
 



 6

Článok 11 
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 ). Tým nie dotknuté ustanovenie § 35  
ods. 6 štatútu Mesta Dolný Kubín   ( ďalej len štatút). 

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. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 35 ods. 6 štatútu 

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) má právo požadovať od štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu spoločnosti 
informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti, 

c) je oprávnený v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné 
nároky, ktoré má spoločnosť voči členom štatutárneho orgánu, 

d) určuje úlohy hmotnej zainteresovanosti člena štatutárneho orgánu a na základe ich 
plnenia ich vyhodnocuje a rozhoduje o výške odmeny člena štatutárneho orgánu za 
výkon jeho funkcie, 

e) vedie valné zhromaždenie a podpisuje zápisnicu z valného zhromaždenia, 
f) predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na odvolanie člena štatutárneho orgánu 

spoločnosti − konateľa a vymenovanie člena štatutárneho orgánu 
spoločnosti − konateľa, 

g) predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na odvolanie člena dozornej rady 
spoločnosti a vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti, 

h) zvoláva valné zhromaždenia ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, na ktoré pozýva 
členov dozornej rady. 
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ČASŤ III 
 

Hospodárenie spoločnosti 
 
 

Článok 12 
Účtovníctvo  spoločnosti 

 
 

1. Účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom. 
2. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva a spôsobom zodpovedajúcim 

príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a normám. 
3. Konateľ  je povinný zabezpečiť zostavenie riadnej účtovnej závierky v  lehote 

vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Musí byť zostavená tak, aby 
poskytovala úplné informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť 
nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo prípadnej strate. 

4. Konateľ zabezpečí spracovanie výročnej správy za príslušné účtovné obdobie. V správe 
budú zverejnené údaje o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k účtovnej závierke 
a výklad o uplynulom a predpokladanom vývoji podnikania a finančnej situácii. 

 
 

Článok 13 
Rezervný  fond 

 
 

1. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5 % základného imania. 
2. Rezervný  fond sa dopĺňa  po schválení ročnej účtovnej závierky o čiastku rovnajúcu sa 

5 % čistého zisku, až do dosiahnutia výšky 10 %  základného imania  spoločnosti. 
3. Prostriedky rezervného fondu možno použiť na krytie strát spoločnosti, alebo na 

krátkodobé preklenutie nedostatku finančných prostriedkov. O použití rezervného 
fondu, ak nejde o krytie strát spoločnosti, rozhoduje na návrh konateľa valné 
zhromaždenie. 

 
 

Článok 14 
Zvýšenie  alebo  zníženie  základného  imania 

 
 

1. O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje po predchádzajúcom súhlase 
mestského  zastupiteľstva, valné zhromaždenie. 

2. Spôsob zvýšenia alebo zníženia základného imania navrhuje valnému zhromaždeniu 
konateľ, pričom spôsob musí byť uvedený v pozvánke na zasadnutie valného 
zhromaždenia. 

3. Znížiť základné imanie spoločnosti možno len za účelom krytia strát spoločnosti. 
4. Zvýšenie, resp. zníženie základného imania vykonajú konatelia spôsobom určeným 

valným zhromaždením a podajú návrh na zmenu zápisu výšky základného imania do 
Obchodného registra do 14 dní od jeho skutočného zvýšenia resp. zníženia. 
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ČASŤ IV 
 
 

Článok 15 
Zánik  a  zrušenie  spoločnosti 

 
 

Valné zhromaždenie môže po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva 
rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o prechode jej obchodného imania na právneho nástupcu 
alebo o jej likvidácii a ďalší postup sa riadi podľa §-u 151 a následne Obchodným 
zákonníkom. Na prijatie tohto rozhodnutia je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých členov 
valného zhromaždenia. 

 
 

Článok 16 
Záverečné  ustanovenia 

 
 

1. Vzťahy spoločnosti, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa upravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Tieto  Stanovy  boli  schválené valným zhromaždením dňa 2. 3. 2009 a nadobúdajú 
účinnosť dňom schválenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        V  Dolnom Kubíne, 26.02.2009      
 
 
 
 

Ing. Ivan Budiak 
primátor Mesta Dolný Kubín 

a predseda VZ TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín 


