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Ú p l n é z n e n i e 
vyhotovené podľa § 141 ods. 3 Obch. zákonníka 

na základe zmien vyplývajúcich z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 
26.02.2009 

 
 
 
 

APRÍL 2009 



Zakladateľská listina 
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 

 
 
uzavretá podľa §§ 56-153 Obchodného zákonníka zakladateľom  
Mesto Dolný Kubín, IČO: 00 314 463, Dolný Kubín,  
zast. primátorom Ing. Ivan Budiak. 
 
 

Čl. I 
Právna forma, obchodné meno a sídlo 

1. Za účelom výkonu obchodno-podnikateľskej činnosti zakladateľ zakladá obchodnú 
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bude vystupovať pod obchodným menom: 

 
TEHOS, s.r.o. 

 
2. Sídlom spoločnosti je: Pelhřimovská 2054/6 , 026 01  Dolný Kubín. 

 
 

Čl. II 
Predmet činnosti 

1. Čistenie šatstva. 
2. Pranie šatstva a prádla. 
3. Hospodárenie s bytovým a nebytovým fondom. 
4. Výroba tepla, rozvod tepla. 
5. Prenájom motorových vozidiel. 
6. Prenájom strojov a zariadení. 
7. Montáž a demontáž vodomerov na studenú vodu, vodomerov na teplú vodu, meračov 

tepla. 
 

Čl. III 
Trvanie spoločnosti 

 Spoločnosť sa zakladá na neurčitú dobu. 
 
 

Čl. IV 
Výška základného imania a vklady spoločníkov 

1. Základné imanie spoločnosti predstavuje: 
- peňažný vklad vo výške 6638,78,- € (slovom šesťtisícšesťstotridsaťosem eur 78/100), 

splateného v plnej výške a je tvorený výlučne z majetkových vkladov jediného  
zakladateľa 

- nepeňažný vklad, ktorý predstavuje nehnuteľné a hnuteľné veci, ktorých hodnota je 
určená znaleckými posudkami č. 86/2002 znalca Ing. Mariána Pilku a č. 3/2005 znalca 
Prof. Ing. Karola Honnera, PhDr., ktorých hodnota sa započítava na vklad spoločníka  
vo výške 2.018.057,49 (slovom dvamiliónyosemnásťtisícpäťdesiatsedem eur 49/100), 
splateného v plnej výške a je tvorený výlučne z majetkových vkladov jediného 
zakladateľa 

- nepeňažný vklad, ktorý predstavuje hnuteľné veci, ktorých hodnota je určená 
znaleckými posudkami č. 7/2005 znalca Prof. Ing. Karola Honnera, PhDr. a  
č. 114/2005 znalca Ing. Mariána Pilku, ktorých hodnota sa započítava na vklad 



spoločníka  v celkovej výške 511.186,35,-€ (slovom 
päťstojedenásťtisícstoosemdesiatšesť eur 35/100)  

- nepeňažný vklad, ktorý predstavuje hnuteľné a nehnuteľné veci, ktorých hodnota je 
určená znaleckými posudkami č. 81/2006 znalca Ing. Mariána Pilku a č. 22/2005 
znalca Ing. Štefana Horvátha a ktorého hodnota sa započítava na vklad spoločníka 
v celkovej výške 230.863,71 € (slovom: dvestotridsaťtisícosemstošesťdesiatri eur 
71/100), splateného v plnej výške. 
 
Základné imanie spoločnosti je vo výške 2.766.746,33,- € (slovom 
dvamiliónysedemstošesťdesiatšesťtisícsedemstoštyridsaťšesť eur 33/100). 

 
2 Správou vkladu bolo poverené Mesto Dolný Kubín, IČO: 00 314 463, Dolný Kubín, 

zast.  primátorom Ing. Ivan Budiak. 
 
 

Čl. V 
Orgány spoločnosti 

Orgánmi spoločnosti sú: 
a) valné zhromaždenie, 
b) konateľ, 
c) dozorná rada 

 
Čl. VI 

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, 
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. 



Čl. VII 
Konateľ spoločnosti 

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. 
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, 
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. 
12. Konateľom spoločnosti je: 
      Ing. Stanislav  Vilček,    nar.  15.12.1962 ,  r.  č.  621215/6566,   bytom   Nemocničná  
     1947/39, 026 01 Dolný Kubín. 

 
 

Čl. VIII 
Dozorná rada 

1. Dozorná rada má siedmich členov: 
- Ing. Peter Ostrihoň, nar. 06.06.1964, r. č. 640606/7426, bytom Športovcov 1176/6, 

026 01 Dolný Kubín 
- Pavol Heško, nar. 27. 04. 1971, r. č. 710427/7675, bytom Mokraďská 571/10, 026 01 

Dolný Kubín, 
- MUDr. Peter Šulej, nar. 04.05.1953,  r. č. 530504/235, bytom Hurbanova 1183/30, 

026 01 Dolný Kubín 
- Ing. Jaroslav Mišúl, nar. 18.04.1959,  r. č. 590418/6266, bytom Pelhřimovská 1192/4-

17, 026 01 Dolný Kubín 
- František Bekeš, nar. 18.06.1954, r. č. 540618/2584, bytom SNP 1200/17, 026 01 

Dolný Kubín 
- Peter Kubačka, nar. 16.11.1975, r. č. 751116/0316, bytom Odbojárov 1957/4, 026 01 

Dolný Kubín 
- X.X  ...... 

........................................................................................... 
2. Do pôsobnosti dozornej rady patrí: 

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

obsiahnuté, 
c) preskúmavať účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotoviť podľa 

osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá 
svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, 

d) podávať každý polrok valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti, 
e) zvolávať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú  záujmy spoločnosti. 

3. Dozorná  rada  sa  schádza  1x  za štvrťrok. Zasadnutie zvolá  predseda dozornej rady.  
Zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje aj závery a prijaté rozhodnutia. 

4. Členovia dozornej rady volia medzi sebou predsedu. 
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 uvedený v § 136 Obchodného 
zákonníka a § 135 a sa použijú primerane. 

8. Funkčné obdobie členov dozornej rady je trojročné, pričom opätovné zvolenie do 
funkcie je prípustné. 

 
 
 



Čl. IX 
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. 

 
 

Čl. X 
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. 
 

 
Čl. XI 

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. 

 
 
 

Čl. XII 
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. 

 
 

Čl. XIII 
Rozdelenie zisku a strát 

1. Zisk spoločnosti bude jedinému spoločníkovi vyplatený po tom, ako si spoločnosť 
splní všetky daňové, prípadne iné finančné povinnosti, podľa platných právnych 
predpisov a po doplnení rezervného fondu prípadne iných dodatočne zriadených 
fondov. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť aj o inom použití zisku spoločnosti. 

2. Zisk spoločnosti bude jedinému spoločníkovi vyplatený v zmysle čl. X. bod 1. do 30 
dní od ukončenia  a schválenia účtovnej závierky. 

3. Prvý hospodársky rok sa začína zápisom spoločnosti do obchodného registra a končí 
31. decembra kalendárneho roka. Ďalšie hospodárske roky sú totožné s rokmi 
kalendárnymi. 

4. Na prípadných stratách spoločnosti sa podieľa  jediný zakladateľ plnou mierou 
a spôsobom, ktorý určí valné zhromaždenie. 

 
 

Čl. XIV 
Výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti 

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

 
 

Čl. XV 
Predpokladané náklady spoločnosti s jej vznikom a založením 

 Predpokladané náklady  spoločnosti  súvisiace so  založením a vznikom spoločnosti sú  
            vo výške 1.660,- € . 

 
 
 
 



Čl. XVI 
Záverečné ustanovenia 

1. Pracovný režim spoločnosti sa riadi právnymi predpismi, ktoré platia na území SR. 
2. Táto zakladateľská listina sa prijíma na dobu neurčitú. K jej zmenám a doplnkom sa 

vyžaduje písomná forma. Pokiaľ má spoločnosť jediného spoločníka, je potrebné pri 
zmene zakladateľskej  listiny osvedčiť túto zmenu v notárskej zápisnici. 

3. Všetky ostatné právne vzťahy, práva a povinnosti z nich vyplývajúce, pokiaľ nie sú 
výslovne upravené v tejto zakladateľskej listine, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
 
 
 
 
 

V  Dolnom Kubíne, dňa    ............... 2009 
 
 
 
 
        Mesto Dolný Kubín 
        zast. primátorom 
        Ing. Ivan Budiak 


