
Dôvodová správa 
 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l 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 MsZ na    návrh na založenie obchodnej spoločnosti 
Správa majetku Sereď, s.r.o. so 100% účasťou mesta. Dôvodom na predloženie návrhu je 
zámer realizovať činnosti spojené so správou majetku, ktorý nebol zverený do správy 
rozpočtových  organizácií zriadených mestom ( prevádzka, údržba, rekonštrukcia, 
modernizácia, výstavba ) prostredníctvom obchodnej spoločnosti. V prílohe predkladám 
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. 


