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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 12.04.2018 číslo 12018

K bodu: Doplnenie spoločenskej zmluvy uzavretej medzi mestom Liptovský
Mikuláš a MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

a) Dňa 14.decembra 2018 uznesením mestskěho zastupiteístva Č. 99/2017 bola schválená pod
bodom 3. SpoloČenská zmiuva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným medzi mestom
Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a Mestským
futbalovým klubom Tatran so sldlom Smrečianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš — Podbreziny,
ičo: 142211 95.

b) Uznesením č. 19/2018 Zo dňa 15.02.2018 bol schválený vklad majetku do obchodného imania
spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o., So sidlom Mestský ürad Liptovský Mikuláš,
Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš, ičo: 51 317 290 väčššnovým spoločnikom, tj.
mestom Liptovský Mikuláš, pričom vkladom sú nehnuteľnosti nachádzajúce sav k. Ú. Okoličné,
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, a to stavba: „Šatne a sociálne zariadenie súp.
č. 612 postavená na pozemku parc. č. KN-C 774/Sv hodnote 512 418,08 eur podra znaleckého
posudku č. 4/2018 zo dňa 19.01.2018 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Miroslavom
Neumannom a pozemky, parc. č. KN-C 774/5 zastavané plochy a nádvoňa o výrnere 441 ni2,

parc. č. KN-C 774/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 rn2, parc. č. KN-C 774/7
zastavané plochy a nádvoria O výrnere 13 m2, parc. Č. KN-C 773/214 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3724 rn2, parc. Č. KN-C 773/215 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17
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rn2 (LV Č. 631), parc. Č. KN-C 774/4 zastavané plochy a nádvoria O výrnere 12286 rn2, parc. č.

KN-C 774/12 zastavané plochy a nádvoria O výmere 7419 rn2, parc. Č. KN-C 774/13 zastavané

plochy a nádvoria o výrnere 11 886 rn2, parc. Č. KN-C 774/14 zastavané plochy a nádvoria

o výrnere 1036 rn2 podIa geometrického plánu č, 44523106 — 17/2017 Zo dňa 27.12.2017

(pozemky spolu o výmere 37 173 m2) v hodnote 1 389 898,47 eur podľa znaleckého posudku

Č. 4/2018 zo dňa 19.012018 vyhotoveného súdnyrn znalcorn Ing. Miroslavorn Neurnannorn,

II. schvaľuje

Dodatok Č. 2 SpoloČenskej zrnluvy o založení spoločnosti s ručením obrnedzenýrn Mestské

športové zariadenia, s.r.o.

Ing. Ján BIcháČ, PhD.
primátor mesta

Dáturn podpisu uznesenia:
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Důvodová správa

V súvislosti s pripravovaným vkladom nehnuteľného majetku vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš

(uznesenie mestského zastupiteľstva Č. 19/2018 zo dňa 15.02.2018) do obchodného imania

novozaloženej spoloČnosti Mestské športově zariadenia, s.r.o. a novelou zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonnika v zneni neskoršich zmien, predkladáme návrh na zmenu a doplnenie

SpoloČenskej zmluvy o založení spoločnosti $ ručenlm obmedzeným Mestské športové zariadenia, s.r.o.

so sidlom Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

Dodatkom sa v zmysle 217a Obchodného zákonníka do spoloČenskej zmluvy dopÍňa ustanovenie

o kapitálovom fonde, ktorým bude účtovne evidovaný majetok vložený spoloČnikmi do obchodného imania

spoločnosti. Vytvorenie kapitálového fondu podlieha schváleniu valným zhromaždením spoloČnosti ako

i spůsob rozhodovania o jeho použiti. O použiti kapitálového fondu v zmysle návrhu, bude rozhodovať

valné zhromaždenie spoloČnosti váČšinou hlasov všetkých spoločnĺkov spoločnosti. Žiadny Zo spoloČnikov

nebude mať nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu alebo podielu na likvidačnom zostatku z toho. Čo

druhý spoločnĺk splatil ako prispevok do kapí(álového fondu. Hodnota prispevku do kapitálového fondu sa

vždy zaráta na vyrovnací podiel toho spoločnika, ktorý taký prispevok zložil.
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Priloha Č. I

DODATOK Č. 2

K SPOLOČENSKEJ ZMLUVE

o založeni spoločnosti s ručením obmedzeným Mestské športové zariadenia, s.r.o. so sidlom

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš.

SPOLOČNÍCI:

1. mesto Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO:

00315524, DIČ: 2021031111

2. Mestský futbalový klub Tatran, so sidlom Smrečianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš —

Podbreziny, IČO: 142 211 95

Spoločnici spoločnosti uzatvárajú tento dodatek Č. 2 k spoločenskej zmluve o založeni spoločnosti

s ručenim obmedzeným, kterým sa dohodli na nasledovnej zmene spoločenskej zmluvy společnosti

Mestské športové zariadenia, sto., se sidlom Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42

Líptovský Mikuláš.

Predmet dodatku

1. V článku 5, oddiele ‚PRÁVO NA VYROVNACÍ PODIEL“, v druhom odseku sa znenie spoločenskej

zmluvy mení nasledovne:

„Jeho výška se vypoČíte pomerom splateného vkladu společníka. ktorého účast v spoločnosti zanikla,

k splateným vkladom všetkých spoločnikov. Vypočiteva se na základe dadnej účtovnej závierky za

účtovné obdob/e predchádzajúce účtovnému obdob/u, v ktorom zanikla účast‘spoločnika v spoločnosti.

Za týmto účelom n/e je potrebné vypracovat‘ mimoriadnu účtovnú závierku. Vyrovnací podle! se vyp/áca

vpeniazoch a právo spoloČnika na jeho vypleten/e je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia

ročnej účtovnej závierky. Ak nastane situácia predpokladaná ČL 18, použje sa ve vztahu k

vyrovnaciemu pod/elu osobitný postup upravený v ČL 18.“

2. V článku 5. oddiele „PRÁVO NA PODIEL NA LIKVIDAČNOM ZOSTATKU‘, sa na záver dopiňa

nasledovná veta:
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„Ak nastane situá cia predpokladaná v Čl. 18, použije sa vo vztahu k podielu na likvidaČnom zostatku

osobitný postup upravený v ČL 18.“

3. Dopíňa sa nový Článok 18 nasledovného znenia:

„Kapitálový fond

Spoločnosť může vytvoňt‘ kapitálový fond z príspevkov spoločníkov, kterého účelom je posflnenie

vlastných zdrojov spoločnosti. Kapitálový fond spoločnosť vytvára a použiva v súlade s

ustanoveniami 217a Obchodného zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu podlieha

odsúhlaseniu valným zhromaždením spoločnosti.

2. Kapitálový fondje tvorený dobrovoLným prispevkom spoločníka. Spoločnik nemůže byť zaviazaný

zložíť prlspevok proti svojej vůli. Výška pr!spevku nieje limitovaná. Prispevok může byt‘poskytnutý

v peňažnej aj nepeňažnej forme. Ak je prispevok poskytnutý v nepeňažnej forme, prechádza vec,

ktorá ho predstavuje, do výlučného vlastníctva společnosti a spoiočník sa 2aväzuje vykonaťvšetky

úkony, ktoré sú pre zmenu vlastnlctva vyžadované právnym poriadkom. Ustanovenia Obchodného

zákonnlka o vkladoch do kapitálových spoločnosti sa použijú primerane.

3. O použiti kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti väčšinou hlasov všetkých

spoločnikov spoločnosti. Ak Z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva

ínak, kapitálový fond možno použit‘ len na prerozdelenie medzi spoločnikov alebo na zvýšenie

základného imania spoločnosti. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použiti kapitálového fondu na

prerozdelenie medzi spoločnikov, může rozhodnút‘ien tak, že prispevok do kapitálového fondu sa

prerozdeli tomu spoločnikovi, který ho poskytoí Ak valné zhmmaždenie rozhoduje o použiti

kapitálového fondu na zvýšenie základného imania, může rozhodnút‘ Jen tak, že prispevok sa

použUe na zvýšenie vkladu toho spoločnika, ktorý ho poskytol. lné rozhodnutie musí byt‘ pnjaté

jednohlasne všetkými spoločnikmi.

4. O výške prispevku a nadväznom vytvorení kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie

společnosti. Rozhodnutie musi byt‘ pnjaté väčšinou hlasov všetkých spoločnikov spoločnosti.

V rozhodnuti o schváleni prispevku a vytvoreni kapitálového fondu valné zhromaždenie urči

okrem výšky prispevku, formu prispevku, spúsob jeho úhrady a lehotu, v ktorej musí byť prispevok

spoločnosti poskytnutý.

5. Návrh na schválenie prispevku a vytvorenie kapitálového fondu podáva valnému zhromaždeniu

konateí alebo spoločník společnosti, který mieni prispevok zložiL Spoločnik prekladá návrhy

prostrednictvom konatel‘ov spoločnosti Konate/ia zvolajú valné zhromaždenie, ktoré bude o vec/

rozhodovaL Konatelia sú povinni zvolat‘ valné zhromaždenie najneskór v lehote do I mesiaca odo

díla prevzatia návrhu společníka.

6. Pokial‘ společník, ktorý má podle rozhodnutia valného zhromaždenia zložit‘ príspevok na účely

tvorby kapitálového fondu, nesplní rozhodnutie valného zhromaždenia o všetkých podmienkach

poskytnutla prispevku, je dňom, ktoný nasleduje po dni, ktorý bol určený na deň poskytnutia

prispevku, rozhodnutie valného zhromaždenia o schváleni príspevku a vytvorení kapitálového

fondu pré vne neúčinné.
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7. Použitie kapitálového fondu na prerozdelenie medzi spoločníkov n/e je možné, ak to v konkrétnych

pripadoch zakazuje Obchodný zákonník a/ebo iný všeobecne záväzný právny predpis.

8. Akje predmetom prispevku do kapitálového fondu nepeňažný vklad, spoločnost‘móže nakladat‘s

vecami a majetkovými hodnotami tvor/ac/mi nepeňažný vklad len so sůhlasom valného

zhromažden/a, ktoný musí byt‘ udelený nadpolovičnou väčš/nou hlasov všetkých spoločnikov

spoločnost/. Bod 3 tohto článku ostáva týmto nedotknutý. Spoločnost‘je povinná sa o majetok

poskytnutý ako prispevok do kapitálového fondu starat nepoškodzovaťho a nechatho primerane

po/st/ť

9. Žiadny Zo spoločnikov nemá nárok na vyplaten/e vyrovnacieho podle/u alebo podielu na

l/kvidačnom zostatku z toho, Čo druhý spoločník splatil ako prispevok do kapitálového fondu, ak

nie je výslovne v tomto bode uvedené inak. Hodnota prispevku do kapitálového fondu sa vždy

zaráta na vyrovnací pod/el toho spoločníka, ktoný taký príspevok Zložil.

Ak pred vyplatením vyrovnac/eho pod/elu alebo pod/e/u na likvidačnom zostatku nedošlo k použítiu

kapitálového fondu na prerozdelen/e medz/ spoločnikov, a ak predmetom prispevku do

kapitálového fondu bob nepeňažné pInen/e. v rámci vyplatenia vyrovnac/eho podielu a/ebo

pod/elu na likvidačnom Zostatku sa spoločnikom namiesto peňažného pInen/a prednostne

poskytne nepeňažné pinen/e pozostávajúce Z veci a majetkových hodnót, ktoré bo/i predmetom

ich nepeňažného príspevku do kapitálového fondu. lba ak to nebude možné, poskytne sa

spoločníkom peňažné p/nen/e. Rn postupe podlá tohto bodu sa vychádza z hodnoty vecí a

majetkových hodnót určených v čase splatenia pn(spevku spoločnosti; ak hodnota ved a

majetkových hodnót vracaných spoiočníkom je v Čase vypleten/a vyrovnacieho podíeiu a/abo

pod/elu na l/kvidaČnom zostatku má. ako bo/a v Čase splatenia pnispevku do kapitálového fondu,

na taký rozd/el sa nepr/h/iada.

Ak hodnota majetku, kton) má byt‘ medzi spoločníkov roZdelený ako likvidačný zostatok, je nižšia,

ako hodnota všetkých príspevkov do kapitálového fondu, spoloČnikom se takýto majetok

prerozdeli pomerom podfa Čl. 5 tejto zmluvy. Predchádzajúca veta sa nepouž/e, ak majetok, ktorý

ma byť takto prerozdelený, pozostáva z ved a majetkových hodnůt predstavujúcřch neperažný

pnispevok niektorého zo spoločnikov — v takom pripade sa t/eto veci a majetkové hodnoty vrát/a

tomu spoločnikovi, ktorého prispevok tvor/li, a to aj v pripade, ak druhému spoločníkov/ nebude

poskytnuté žiadne pinen/e.“

4. Doterajšie články 18 až 20 se označujú ako články 19 až 21.

5. Ostatně články spoločenskej zmluvy ostávajú nezmenené.

II

Záverečné ustanovenia

t Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi spoločnikmi a účinnosť dňom jeho

zverejnenia v súlade So všeobecne závzným právnym predpisom.
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2. Tento dodatok spoločenskej zmluvy sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre

registrový súd a bude založený do evidencie spoločnosti a jeden pre každého spoločnika.

3. Spoločnki vyhlasujů, že si dodatok prečitali, jeho obsahu porozumeli, tento vyjadruje ich slobodnú

a vážnu vůľu, na znak čoho tento dodatok podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

______________________

Spoločnik I

mesto Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor

Spoločnik 2

Mestský futbalový klub Tatran

Ing. Milan Mikušiak, predseda
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Príloha Č. 2

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

o založeni spoločnosti s ručenim obmedzeným

SPOLOČNÍCI:

2. mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO:

00315 524, DIČ: 2021031111

2. Mestský futbalový klub Tatran, So sidlom Smrečianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš —

Podbreziny, IČO: 142 211 95

podpisem tejto zmluvy prejavujú vöľu založíť společnost s ručen[m obmedzeným podľa ust 5105 a nasl.

zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskoršich predpisov (ďalej aj len „Obchodný

zákonnik) a stať sa jej spoločnikom za účelom podnikania. Na základe tohto sa rozhodli uzavríeť túto

spo(oČenskú zmluvu:

PRVÁ ČASt

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I

Obchodné meno, sidlo spoiočnosti, trvanie spoloČnosti

Spoločnosť bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menem: Mestskě športové

zariadenia, s.r.o.

Sidlom spoločnosti je: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

SpoločnosV sa zakladá na dobu neurčitú.

Prvý obchodný rok společnosti Sa začne dňom registrácie společnosti v obchodnom registri a konči

posledným dňom kalendárnehe roka, v ktorom bela spoločnosť zaregistrovaná. Ďalšie obchodně reky sú

zhedné $ kalendárnymi rekmi.

Článok 2

Predmet podnikania

Predmetem podnikania společnosti je:

a) Prevádzkovanie športových zariadení a zariadeni slúžiacich na regeneráciu a rekondiciu,

b) Poskytevanie obslužných služieb pri kultúrnych a mých společenských podujatiach,

c) Prenájom nehnuteínosti spojený s peskytevanim mých než základných služieb spojených

S prenájmom,

d) Organizovanie športových, kultúrnych a mých spoločenských podujatl,
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e) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiterovi (maloobchod) alebo mým

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

f) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

g) Prípravné práce k realizácii stavby,

h) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

i) Dokončovacíe stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

j) Čistiace a upratovacie služby.

DRUHÁ ČASt

ZÁKLADNÉ IMANIE

Článok 3

Základné imanie a vklady spoločnikov

1. Základné mafie predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných vkladov všetkých spoločnikov do

spoločnosti.

2. Výška základného imania spoločnosti je 7500 eur (slovom: sedemtisicpťsto eur).

3. Vklad spoločníka predstavuje súhrn peňažných prostriedkov a mých peniazmi oceniteľných hodnůt,

ktoré sa společník zaväzuje vložíť do spoločnosti a podierať sa nIm na výsledku jej podnikania.

Spoločnik sa podieľa na založeni společnosti len jedným vkladom. Vložením vkladu spoločnika do

spoločnosti sa tento stáva majetkem společnosti; společník s ním nemůže nakladaf a nemůže

požadovať Od společnosti jeho vrátenie.

4. Vklad společníka společnosti,

Spoločnik mesto Liptovský Mikuláš 6.750 eur (slovem: šesťtisicsedemstopäťdesiat eur); splatený

v plnej výške

Spoločnik Mestský futbalový klub Tatran 750 eur (slovom: sedemstopät‘desiat eur); splatený v plnej

výške.

6. V zmysle ustanovenia 60 ods. 1 Obchodného zákonnika za správcu vkladu je určené mesto

Liptovský Mikuláš.

Článek 4

Obchodné podiely

1 Obchodný pediel tvorí súhrn práv a povinnosti společníka a týmto právam a povinnostiam

zodpovedajúcu jeho mieru účasti v společnosti na jej čistom obchodnom imani, kterého nominálna

hodnota sa neustále mení v závislosti od výsledkov hospodárenia spoločnosti.

2. Čisté obchodné imanie je obchodný majetek společnosti po odpočítaní záväzkov vzniknutých

v súvislosti s podnikanim.

3. Obchodný majetok spoločnosti je súhrn majetkových hodnót (ved, pohfadávok a mých práv

a peniazmi oceniteFných mých hodnót), ktoré patria společnosti a slúžia alebo sú určené na jej

podnikanie.

4. Každý společník má jeden obchedný podiel. Obchodný podiel spoločnikov společnosti je:
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Spoločník 1 90%

Spoločník 2 10%.

5. Prevod obchodného podielu, alebo jeho časti, na mého spoločníka alebo osobu, ktorá nie je

spoločnikom spoločnosti, podlieha schváleniu valného zhromaždenia, inak je neplatný. Spoločnici

tejto zmluvy si vyhradzujú prednostné právo prevodu obchodného podielu na nich.

6. Zmluva O prevode obchodného podielu (časti obchodného podielu) musí mať pisomnú formu

a podpisy účastníkov zmluvy musia byť úradne osvedčené. Akje nadobúdateľom obchodného podielu

osoba, ktorá nie je spoločnikom spoločnosti, musí v zmluve o prevode obchodného podielu vyhlásiť,

že pristupuje k spoločenskej zmluve.

T Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa, keď valné zhromaždenie

společnosti vysloví súhlas 5 prevodom obchodného podielu.

S. Pri zániku právnickej osoby, ktorá by sa stala spoločnikom spoločnosti. prechádza obchodný podjel

na jej právneho nástupcu.

Fn úmrtí fyzickej osoby, ktorá je spoločníkom, prechádza obchodný podiel na dediča. Dedič, pokiaľ

nie je jediným spoločnikom spoločnosti, mčže sa domáhať zrušenia svojej účasti v spoločnosti súdom,

ak nemožno Od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločnĺkom spoločnosti; ustanovenia 113

ods. 5 a 6 Obchodného zákonnika platia primerane.

9. Na obchodný podiel možno zniadiť záložné právo ( 11 7a Obchodného zákonnika). Toto záložné právo

vzniká na základe pisomnej záložnej zmluvy na obchodný podiel. Podpisy na záložnej zmluve musia

byť únadne overené, K zriadeniu záložného práva sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia

spoločností; inak záložné právo ne‘zníkne. Na prevod založeného obchodného podielu pri výkone

záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje. Záložné právo na obchodný podiel

vzniká zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva je oprávnený

podaf záložný veriter alebo záložca. K návrhu sa dokladá záložná zmluva a listiny preukazujúce

splnenie podmienok podľa 11 7a ods. 3 Obchodného zákonnika. Návrh na výmaz sa dokladá listinami

preukazujúcimi zánik záložného práva. Počas trvania záložného práva na obchodný podiel vykonáva

práva spojené s účasťou v spoločnosti společník.

10. Obchodný podiel vylúčeného spoločnika prechádza na spoločnosť; stáva sa tzv. voľným obchodným

podielom. Spoločnosť ho móže previesť na mého spoločnika alebo tretiu osobu. O prevode rozhoduje

valné zhromaždenie. Ak sa neprevedie obchodný podiel, rozhodne valné zhromaždenie do 6 mesiacov

odo dňa, keď bol spoločnik vylúčený, o zniženi základného imania o vklad vylúčeného spoločnika;

inak mbže súd spoločnosť aj bez návrhu zruŠiť a nariadiť jej likvidáciu.

11. EXekúcia na obchodný podiel spoločnlka má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti

súdom ( 148 ods. 3 Obchodného zákonníka).

TRETIA ČASt

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKA

Článek 5

Práva společníka

Spoločnik má tlete základné práva;
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PRÁVO NA PODIEL NA ZISKU:

Spoločníci majú nárok na podjel na zisku vo výške:

Spoločnik I 90%

Spoločnik 2 10%.

Podmienkou vzniku nároku spoločnika na podiel na zisku je predovšetkým skutočnosť, že spoločnost‘

vykázala čistý ročný zisk a valné zhromaždenie společnosti určilo svojim uznesenim časť tohto zisku na

jeho vyplatenie spoločnikovi. Takto určený zisk nemožno vylúčif z vyplatenia a uráif na mé účely (napr.

dotáciu íondov alebo ponechať v podniku a previesť na nový účet). Spoločnosť může spoločnikom

vyplácať podiel na zisku len pil splneni podmienok pod[a ust. 5 179 ods. 3 a 4 Obchodného zák.

Spoločnosť nesmie vyplácať najmš úroky z vkladu do spoločnosti a preddavky na podiel na zisku.

PRÁVO NA VYROVNACÍ PODIEL:

Počas trvania spoločnosti spoločnik nemůže žiadať vrátenie vkladu. Vklad sa stáva majetkom spoločnosti

a spoločnik s nim nemůže nakladať. Spoločnik ani pri zániku svojej účasti v spoločnosti nemá nárok na

vrátenie vkladu, má však nárok na vyplatenie svojho podielu v společnosti, ktorá trvá ďalej bezjeho účasti.

Takýto podiel sa nazýva vyrovnací podiel. Takýto nárok má spoločník:

- vylúčený zo spoločnosti v tzv. kadučnom konani;

- spoločnik, ktorěho účasť v spoločnosti bola zrušená súdnym rozhodnutim;

- dedič alebo právny nástupca spoločnika, ak na nich obchodný podiel spoločnika neprešiel.

Jeho výška sa vypočita pomerom splateného vkladu spoločnĺka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla,

k splateným vkladom všetkých spoločnlkov. Vypočítava sa na základe riadnej účtovnej závierky za

účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti.

Za týmto účelom nie je potrebné vypracovať mimoriadnu účtovnú závierku. Vyrovnaci podiel sa vypláca

v peniazoch a právo spoločnika na jeho vyplatenie je splatné uplynutlm troch mesiacov od schválenia

ročnej účtovnej závierky. Ak nastane situácia predpokladaná čI. 18, použije sa vo vzťahu k vyrovnaciemu

podieiu osobitný postup upravený v čI. 18.

PRÁVO NA PODIEL NA LIKVIDAČNOM ZOSTATKU:

Likvidačný zostatok je majetok, ktorý zostáva z majetku zrušenej spoločnosti po uspokojeni splatných

nepodmienených a nesporných pohľadávok v likvidačnom konaní. Výška podielu spoločnika na

likvidačnom zostatku je:

Spoločnik I 90%

Spoločnik 2 10%.

Ak nastane situácia predpokladaná či. 18, použije sa vo vzťahu k podielu na likvidačnom zostatku osobitný

postup upravený v čI. 18.

Článok 6

Povinnosti spoločnika
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Společník má tieto základně povinnosti:

a) povinnosť splatiť vklad;

b) zdržať Sa akéhokoľvek konania znevažujúceho alebo sťažujúceho efektivnu hospodársku činnosť

spoločnosti alebo konania spösobilého poškodiť alebo ohroziť dobré meno spoločnosti;

c) zachovávať O veciach spoločnosti mlčanlivosť a zachovávať obchodně tajomstvo, pričom táto

povinnosť trvá aj po zániku účasti spoločnika v společností a po zániku společnosti.

7. splniť riadne a včas úlohy, ku kterým sa zaviazal na valnom zhromaždeni.

ŠTVRTÁ ČASt

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Článok 7

Orgány spoločnosti

Orgánmi společnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.

Článok 8

Působnost‘ valného zhromaždenia

1 Valné zhromaždenie je najvyššim orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pösobnosti patri:

a) schválenie konani urobených zakladateľmi pred vznikom společnosti;

b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdeleni

zisku alebo úhrade strát;

c) rozhodovanie o rozdeleni zisku a úhrade pripadných strát spoločnosti:

d) rozhodovanie o zvýšeni alebo zniženi základného imania spoločnosti a rozhodovanie o nepeňažnom

vklade;

e) rozhedovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy;

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňevanie konateíov společnosti:

g) rozhedovanie o zmene společenskej zmluvy (5141 Obchodného zákonníka), ak je zákonem alebo

touto společenskou zmluvou zverené do pósobnosti valného zhromaždenia;

h) schval‘ovanie prevodu obchodného podielu společníka;

i) rozhodovanie o rozdeleni obchodného podielu, podľa ust. 5117 ods. 1 Obchodného zákonnika;

j) rozhodovanie o vylúčeni společníka podľa ust. 5 113 ods. 4 Obchodného zákonnika (spoločnik

nesplatí vklad do spoločnosti) a rozhodovanie o podaní návrhu na vylúčenia spoločnika zo

spoločnosti, podľa ust. 5149 Obchodného zákonnika (spoločnik závažným spósobom porušuje svoje

povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosf vylúčenia bol pisomne upozornený);

k) rozhodovanie o prevode ebchodného podielu vylúóeného spoločníka, podia ust. 113 ods. 5

Obchodného zákonnika;

1) rozhodovanie o forme (peňažná alebo naturálna) a termine výplaty vyrovnacieho podielu spoločnika,

kterého účasť v spoločnosti zanikla (Článek 5 tejto spoločenskej zmluvy);

m) udelenie súhlasu k zriadeniu záložného práva na obchodný podiel spoločnika;

n) schvaľovanie rozdelenia likvidačného zestatku společnosti;
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o) rozhodovanie o udeľovani a odvolaní prokúry;

p) schvaľovanie finančného plánu společnosti a posudzovanie koncepčných otázok rozvoja společnosti;

q) ďalšie otázky, ktoré do pósobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto spoločenská

zmluva.

2. Valné zhromaždenie si tiež mčže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pósobnosti

mých orgánov společnosti.

Článek 9

Rokovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ společnosti, najmenej jedenkrát ročne. v termine najneskór do

31.03. príslušného kalendárneho roka.

2. Konateľ spoločnosti je povinný zvolať valné zhromaždenie. ak oto požiada spoločnik. ktorého vklad

dosahuje 10 % základného imania. Ak nezvolá konateľ valné zhromaždenie do jedného mesiaca od

doručenia žiadosti vyššie uvedeného spoločnika, je tento spoločník oprávnený zvolať valné

zhromaždenie sám.

3. Termín, čas, miesto zasadnutia valného zhromaždenia a program rokovania musí byť oznámený

spoločníkom najmenej 15 dni vopred, ato pisomnou pozvánkou odoslanou doporučene na poslednú

známu adresu společníka. Se súhlasem všetkých spoločnikov möže byť valné zhromaždenie zvolané

aj inak než pisomne alebo bez dodržania vyššie uvedenej lehoty.

4. Společník má právo sa osobne alebo v zastúpeni, na základe písemného splnemocnenia, zúčastnif

rekovania valného zhromaždenia. Osoba zastupujúca společníka je povinná e skutočnostiach,

e kterých sa dozvedela na zasadnuti valného zhromaždenia, zachovať mlčanlivesť. Osobou

zastupujúcou společníka na zasadnuti valného zhromaždenia nemöže byť konateF společnosti.

5. Na rokovaní valného zhremaždenia sa zúčastňujů aj kenatelia společnosti a osoby, ktorých účasť

schválilo valné zhromaždenie. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné. Společník má právo

priamo na zasadnuti valného zhremaždenia navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu rokovania

valného zhromaždenia.

B. Valné zhromaždenie zvoli svojhe predsedu a zapisovateľa. De zvolenia predsedu valného

zhromaždenia vedie valné zhromaždenie kenateľ alebo má osoba ním poverená; ak táto osoba nie je

na valnom zhromaždeni pritemná, móže valně zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť

kterýko[vek ze spoločnikov společnosti.

9. Společník pritemný na valnom zhremaždeni sa zapisuje do prezenčnej listiny, v kterej sa vyznačí

aj výška jeho vkladu a počet hlasev. Správnost údajov vyznačených v prezenčnej listine potvrdzuje

svejim podpisem predsedajůci valného zhremaždenia.

10. O priebehu valného zhremaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica e valnom

zhromaždeni obsahuje:

a) obchodně meno a sídle společnosti;

b) miesto a čas konania valného zhromaždenia;

c) meno predsedu valného zhromaždenia a zapisevateFa;

d) epis prerokovania jednotlivých bodev programu valného zhromaždenia;
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e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.

Zápisnicu o valnom zhromaždenĺ podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždeni na prerokovanie

a listina pritomných spoločnikov.

9. Zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spolu s pozvánkou a prezenčnou listinou sa

uschovávajú v archive spoločnosti po celú dobu jej trvania, pokiaľ právny predpis neustanoví inak.

10. Konateí spoločnosti, ktorý zvolával valné zhromaždenie, je povinný v lehote 14

dnĺ od konania valného zhromaždenia odoslať kópie zápisnice všetkým spoločnikom a zároveň

zabezpečit pripravenie návrhu na zmenu zápisu v obchodnom registri, pokiaľ valné zhromaždenie

rozhodovalo o zmene údajov, ktoré spoločnosť zapisuje do obchodného registra.

Článok 10

Prijimanie rozhodnuti na valnom zhromaždeni

1. Spoločnik má jeden hlas na každých 50 eur svojho vkladu.

Spoločnici majú takýto počet hlasov:

Spoločnik 1 135 hlasov

Spoločnik 2 15 hlasov.

2. Spoločnik nemčže vykonávať hlasovacie právo (5 127 ods. 5 Obchodného zákonníka), ak valné

zhromaždenie rozhoduje o jeho:

a) nepeňažnom vklade,

b) vylúčeni alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti.

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prĺtomni spoločnici, ktorĺ majú aspoň 51 % všetkých

hlasov.

4. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou včšinou hlasov pritomných spoločnikov. Na rozhodnutia podľa

Článku 8 ods. 1 písm. a), d), e), f) a g) tejto spoločenskej zmluvy. cit.:

- schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti;

- rozhodovanie o zvýšení a(ebo zniženĺ základného imania spoločnosti a rozhodovanie

o nepeňažnom vklade;

- rozhodovanie o zrušeni spoločnosti alebo o zmene právnej formy;

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,

- rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (5141 Obchodného zákonnika), akje zákonom alebo

touto spoločenskou zmluvou zverené do pčsobnosti valného zhromaždenia;

je potrebný súhlas 100% hlasov spoločnikov.

Valné zhromaždenie prijima uznesenia verejným hlasovanim.

5. Pri posudzovanĺ spósobilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom zhromaždeni

sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemóže vykonávať. To plati primerane aj pre prijimanie

rozhodnutí spoločnikov mimo valného zhromaždenia.

6. Spoločnici móžu príjimaf rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenía. V takomto pripade návrh

uznesenia predkladá spoločnikom na vyjadrenie konateľ, spoločník alebo spoločnici, ktorých vklady

dosahujú 10% základného imanía spolu s oznámenim lehoty, v ktorej sa majú pisomne vyjadriť. Ak sa
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spoločnik nevyjadri v lehote plsti, že nesúhlasi. Konateľ potom oznámí výsledky hlasovania jednotlivým

spoločnikom.

7. Každý spoločnik, konateF, likvidátor! správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca mĎže

požiadať sCid, aby vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom

alebo spoločenskou zmluvou. Rovnaké právo má aj bývalý spoločnik alebo konateľ, ak sa ho uznesenie

valného zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho spoločnik neuplatni do troch mesiacov od

prijatia uznesenia valného zhromaždenia. alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo

dňa, keď Sa mohol o uzneseni dozvedieť.

8. Súd möže na návrh spoločnika určit‘ neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie

zákona alebo spoločenskej zmluvy mohlo obmedziU práva spoločnika, ktorý sa určenia neplatnosti

domáha.

Článok 11

Konateľ spoločnosti

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok.

2. Konateľ vykonáva najm:

a) obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pósobnosti valného

zhromaždenia;

b) zamestnávate[ské práva a povinnosti;

c) zvoláva valné zhromaždenie;

d) predkladá valnému zhromaždeniu návrh koncepcie podnikateískej činnosti;

e) zabe2pečuje riadne vedenie predpisanej evidencie a účtovnictva a vypracovanie účtovnej

závierky;

fl vedie zoznam spoločnikov, pričom má informativnu povinnosť vo vzťahu k ostatným spoločníkom

vo všetkých záležitostiach spoločnosti;

g) na valnom zhromaždení informuje valné zhromaždenie o svojej činnosti,

h) vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia;

i) riadi prácu spoločnikov pri ich osobnej účasti na činnosti spoločnosti a predkladá valnému

zhromaždeniu návrhy na stanovenie výšky ich podnikateľskej odmeny:

j) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na spósob krytia strát spoločnosti;

k) zverejňuje zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dni odo dha rozhodnutia o zniženi

základného imania (Článok 14 bod 4 tejto spoločenskej zmluvy);

1) podáva, podra ust. 5 5 zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplneni niektorých

zákonov v platnom zneni, návrh na zápis zmeny alebo výmaz zapisaných údajov do obchodného

registra v lehote najneskór do 30 dni odo dňa uvedeného v rozhodnuti spoločnikov alebo orgánu

spoločnosti, inak odo dňa kedy bob rozhodnutie praté,

m) zverejňuje, podľa ust. 5 21 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovnictve v platnom zneni, účtovnú

zévierku a výročnú správu v obchodnom registri ich uložením do zbierky listin obchodného

registra, ato v Iehote do 30 dni po schváleni účtovnej závierky.
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3. Konateľ je povinný vykonávať svoju pösobnost s odbornou starostlivostou a V súlade so záujmami

spoločnosti a všetkých jej spoločnlkov. Najmä je povinný zaobstarat si a pri rozhodovaní zohfadniť

všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivost o dóverných

informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretim osobám by mohlo společnosti spösobit

škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy spoločnikov a pri výkone svojej pösobnosti nesmie

uprednostňovaf svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločnikov alebo záujmy tretich osdb prad

záujmami spoločnosti. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pósobnostÉ, je povinný

nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej takýmto konanim spůsobil.

4. Obmedziť konateľské oprávnenia mĎže len spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie. Také

obmedzenieje však voči tretim osobám neúčinné.

5. Konateľov spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie spoločnosti z radov spoločnikov alebo mých

fyzických osób.

6. Prvými konateľmi spoločnosti sú:

II Ing. Marta Gutraiová, bytom: ul. Jabloňová 51812, 031 04 Liptovský Mikuláš,

Rodné čislo:

21 Ing. Matej Géci, bytom: ul. Kuzmányho 1255/35, 031 01 Liptovský Mikuláš,

Rodné čislo:

3! Ing. Milan Mikušiak, bytom; Žiar 2019, 032 05 Žiar

Rodné číslo:

7. V mene spoločnosti konajú všetci traja konatelia spolu.

8. Podpisovanie v mene společnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napisanému obchodnému

manu spoločnosti pripoja svoj podpis traja konatelía.

Článok 12

Zákaz konkurencie

Konateľ nesmie:

a) vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikatelskou činnostou

spoločnosti,

b) sprostredkovávat pre ině osoby obchody spoločnosti,

c) zúčastňovat sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločnik s neobmedzeným ručením,

d) vykonávať činnost ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo mého orgánu inej právnickej

osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikani sa

zúčastňuje spoločnosV, v ktorej vykonáva pósobnost‘ konateľa.

PlATA ČASt

ZMENA SPOLOČENSKEJ ZMLUVY
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Článok 13

Zvýšenie základného imania

1. Základné imanie je možné zvýšíť:

a)vnesenim dalších vkladov alebo

b)zvýšenim základného imania z majetku spoločnosti (nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov

vytvorených 20 zisku, ktoré spoločnosť móže použiť podra zákona bez obmedzenia).

a) Zvýšenie základného imania vnesením dalších vkladov:

Spoločnosť móže zvýšiť základné imanie, ak ideo nové peňažné vklady, len ak spoločnici úplne splatili

svoje predchádzajúce peňažné vklady. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi je možné

kedykoľvek. Ak samá základné imanie zvyšovať nepeňažnými vkladmi, schva[uje valné zhromaždenie

nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započita na vklad spoločnika.

Fn zvýšení základného imania vnesením dalších vkladov sú prednostne oprávnení prevziať závzok

na nové vklady doterajši spoločnlci, a to v pomere podľa veľkosti ich podielov, pokiaľ sa nedohodnů

inak. Ak nevyužijú spoločnici toto prednostné právo v lehote do 30 dni od pnijatia rozhodnutia valného

zhromaždenia o zvýšeni základného imania, móže so súhlasom valného zhromaždenia prevziať

záväzok na nový vklad ktokorvek. O spčsobe splatenia nových vkladov rozhodne valné

zhromaždenie.

b) Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti:

Spoločnosť móže po schváleni ročnej ůčtovnej alebo osobitnej závíerky použít‘ časť zisku alebo mého

majetku spoločnosti prevyšujúceho základné ímanie, ktorý nie je účelovo viazaný, na zvýšenie

základného imania spoločnosti. Tým sa zvyšuje výška vkladu každého spoločnika v pomere

zodpovedajúcom ich doterajšim vkladom.

2. Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do

obchodného registra.

Článok 14

Zniženie základného imania

1. Spoločnosť móže znížíť základné mafie:

a) zniženim počtu vkladov;

b) zníženim menovitej hodnoty vkladov:

c) v prípadoch uvedených v 5113 ods. 6 Obchodného zákonnika (ak sa neprevedie obchodný podiel

spoločnika vylůčeného podľa ust. 5 149 Obchodného zákonníka, rozhodne valné zhromaždenie

spoločnosti do 6-tich mesiacov odo dňa keď bol spoločník vylůčený, o zniženi základného imania

o vklad vylúčeného spoločnika; inak móže sůd spoločnosť aj bez návrhu zrušiť a naniadiť jej likvidáciu).

2. Pni znižení základného imania zniženim výšky vkladov spoločníkov sa obchodné podiely spoločnikov

nemenia.

3. D zniženi základného imania rozhoduje valné zhnomaždenie, pničom sa nesmie mlžíť hodnota

základného imania spoločnosti a výška vkladu každého spoločnika pod sumu uvedenú v 5 108 a 5109

ods. 1 Obchodného zákonnika.
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4. Konateľje povinný zverejniť zniženie základného imania a jeho výšku do 15 dní odo dňa rozhodnutia

o zniženi základného imania dvakrát po sebe, s časovým odstupom 30 dni. V oznámení sa vyzvú

veritelia spoločnosti, aby oznámili svoje pohfadávky do 90 dni odo dňa posledného oznámenia.

Spoločnosť je povinná veriteľom, ktori včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť prímerané

zabezpečenie ich pohfadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiL

ŠIESTA ČASt

HOSPODÁRENIE SPOLQČNOSTI

Článok 15

Rozdelenie zisku

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi.

2. Zo zisku po odvedení dani a poplatkov prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.

3. O použití zisku alebo o úhrade pripadných strát rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Spoločnik

nie je však povinný prispieť na úhradu strát spoločnosti.

4. O použití zisku sa rozhoduje so zretel‘om na dostatočné tvorenie rezerv a s ohVadom na plánovaný

obchodný rozvoj spoločnosti.

5. Čast‘ čistého zisku spoločnosti, určená rozhodnutim valného zhromaždenia spoločnosti na výplatu

spoločnikovi. sa mu vyplatí vo výške určenej v článku 5 tejto zmluvy.

6. Výplatu vykonanú v rozpore s bodom 5 tejto zmluvy musí spoločnik vrátiť spoločnosti. Za toto vrátenie

ručí konatelia spoločnosti, ktori vyslovil súhlas s touto výplatou.

Článok 16

Úótovnictvo

1. Konatelia spoločnosti sú povinni zabezpečiť riadne vedenie účtovnictva spoločnosti v súlade

s právnymi predpismi.

2. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

3. Ročná účtovná závierka sa musi vykonať najneskór do 31.03. nasledujúceho roka po skončení

prislušného účtovného obdobia. Ročná účtovná závierka musí byt podpisaná konate[om spoločnosti.

4. Konatelia spoločnosti sú povinni zostaviť za každý obchodný rok ročnú bilanciu. Táto bilancia musi

obsahovať celé hospodárenie spolo5nosti.

Článok 17

Rezervný fond

10. Spoločnosť nevytvára pri svojom vzniku rezervný fond. Vytvori ho po roku, v ktorom po prvýkrát vytvori

zisk, a to vo výške 5% z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierka

11 Rezervný fond bude spoločnosť každoročne dopiňaU o čiastku predstavujúcu 5 % čistého zisku

vyčísleného t‘ ročnej účtovnej závierke.

12. Výška rezervného fondu sa stanovuje na 10% základného imania.
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13. O použiti rezervného fondu rozhodujů konatelia spoločnosti v sůlade s 67 ods.1 Obchodného

zákonnĺka.

Článok 18

Kapitálový fond

Spoločnosť může vytvorit kapitálový fond z prispevkov spoločnikov, ktorého účelom je posilnenie

vlastných zdrojov spoločnosti. Kapitálový fond spoločnosf vytvára a použiva v súlade S ustanoveniami

217a Obchodného zákonnika. Vytvorenie kapitálového fondu podlieha odsúhlaseniu valným

zhromaždenim spoločnosti.

2. Kapitálový fond je tvorený dobrovoíným prispevkom spoločnika. Spoločnik nemůže byť zaviazaný

zložiť príspevok proti svojej vůli. Výška príspevku nie je limitovaná. Prispevok může byť poskytnutý

v peňažnej aj nepeňažnej forme. Ak je prispevok poskytnutý v nepeňažnej forme, prechádza vec, ktorá

ho predstavuje, do výlučného vlastnictva spoločnosti a spoločnik sa zavázuje vykonať všetky úkony,

ktoré sú pre zmenu vlastníctva vyžadované právnym poriadkom. Ustanovenia Obchodného zákonníka

o vkladoch do kapitálových spoločnosti Sa použijú primerane.

3. O použiti kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti váčšinou hlasov všetkých

spoločníkov spoločnosti. Ak z osobitného všeobecne závázného právneho predpisu nevyplýva inak,

kapitálový fond možno použiť len na prerozdelenie medzi spoločnikov alebo na zvýšenie základného

imania spoločnosti. Ak valné zhromaždeníe rozhoduje o použiti kapitálového fondu na prerozdelenie

medzi spoločnikov, může rozhodnúť len tak, že príspevok do kapitálového fondu sa prerozdeli tomu

spoločníkovi, ktorý ho poskytol. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použiti kapitálového fondu na

zvýšenie základného imania, může rozhodnúť len tak, že prispevok sa použije na zvýšenie vkladu toho

spoločníka, ktorý ho poskytol. lné rozhodnutie musí byť prijaté jednohlasne všetkými spoločnikmi.

4. O výške prispevku a nadväznom vytvoreni kapitálového fondu rozhoduje valné zhromaždenie

spotočnosti. Rozhodnutie musí byť prijaté vačšinou hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti.

V rozhodnuti o schváleni prispevku a vytvoren! kapitálového fondu valné zhromaždenie urči okrem

výšky príspevku, formu prispevku, spůsob jeho úhrady a lehotu, v ktorej musí byť prispevok spoločnosti

poskytnutý.

5. Návrh na schválenie prispevku a vytvorenie kapitálového fondu podáva valnému zhromaždeniu konatef

alebo spoločnlk spoločnosti. ktorý mieni prispevok zložíť. Spoločnik prekladá návrhy prostrednictvom

konateFov spoločnosti. Konatelia zvolajú valné zhromaždenie, ktoré bude o veci rozhodovať. Konatelia

sú povinni zvolaf valné zhromaždenie najneskůr v lehote do 1 mesiaca odo dňa prevzatia návrhu

spoločníka.

6. Pokiaľ spoločnik, ktorý má podia rozhodnuťia valného zhromaždenia zložiť prispevok na účely tvorby

kapitálového fondu, nesplní rozhodnutie valného zhromaždenia O všetkých podmienkach poskytnutia

prispevku je dňom. ktorý nasleduje po dni. ktorý bol určený na deň poskytnutia prispevku. rozhodnutie

valného zhromaždenia o schválení prispevku a vytvoreni kapitálového fondu právne neúčinné.

7. Použitie kapitálového fondu na prerozdelenie medzi spoločnikov nie je možné, ak to v konkrétnych

pripadoch zakazuje Obchodný zákonnik alebo iný všeobecne závazný právny predpis.

20



S. Ak je predmetom prispevku do kapitálového fondu nepeňažný vklad, spoločnosť móže nakladeť s

vecami a majetkovými hodnotami tvoriacimi nepeňažný vklad len so súhlasom valného zhromaždenia,

ktorý musí byť udelený nadpolovičnou vščšinou hlasov všetkých spoločnikov spoločnosti. Bod 3 tohto

článku ostáva týmto nedotknutý. Spoločnosť je povinná sa o majetok poskytnutý ako prispevok do

kapitálového fondu starať, nepoškodzovať ho a nechať ho primerane poistiť.

9. Žiadny ZO spoločnlkov nemá nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu alebo podielu na likvidačnom

zostatku Z toho, čo druhý spoločník splatil ako prispevok do kapitálového fondu, ak nie je výslovne v

tomto bode uvedené nak. Hodnota prispevku do kapitálového fondu sa vždy zaráta na vyrovnaci podiel

toho spoločnika, ktorý taký príspevok zložil.

Ak pred vyplatenim vyrovnacieho podielu alebo podielu na likvidačnom zostatku nedošlo k použitiu

kapitálového fondu na prerozdelenie medzi spoločnikov, a ak predmetom prispevku do kapitálového

fondu bob nepeňažné plnenie, v rámci vyplatenia vyrovnacieho podielu alebo podielu na likvidačnom

zostatku sa spoločnikom namiesto peňažného plnenia prednostne poskytne nepeňažné plnenie

pozostávajúce z veci a majetkových hodnót, ktoré boli predmetom ich nepeňažného príspevku do

kapitálového fondu. lba ak to nebude možné! poskytne se spoločnikom peňažné plnenie. Pri postupe

podľa tohto bodu sa vychádZa Z hodnoty ved a majetkových hodn6t určených v čase splatenia

prispevku spobočnosti; ak hodnota veci a majetkových hodnůt vracaných spobočnikom je v čase

vyplatenia vyrovnacieho podielu abebo podiebu na bikvidačnom zostatku má, ako bole v čase splatenia

prispevku do kapitálového fondu, na taký rozdieb sa neprihbiada.

Ak hodnota majetku, ktorý má byť medzi spobočníkov roZdelený likvidačný zostatok je nižšia, ako

hodnota všetkých prispevkov do kapitálového fondu, spoločnikom sa takýto majetok prerozdeli

pomerom podľa či. 5 tejto zmluvy. Predchádzajúca veta sa nepoužije, ak majetok, ktorý ma byť takto

prerozdelený, pozostáva Z ved a majetkových hodnót predstavujúcich nepeňažný prispevok niektorého

Zo spobočnikov — v takom pripade se tieto veci a majetkové hodnoty vrátia tomu spoločnikovi, ktorého

prispevok Worili, a to aj v prípade, ak druhému spoločnikovi nebude poskytnuté žiadne pbnenie.

Článok 19

Zánik účasti v spoločnosti a zánik spoločnosti

1. Účasť spoločnika v spobočnosti zaniká:

a) zánikom právnickej osoby a úmrtim fyzickej osoby, ktorá je spobočnikom:

b) prevedenim celého obchodného podielu na inú osobu;

c) zrušenim účasti spoločníka súdom (5148 Obchodného zákonníka);

d) vylúčenim spoločn[ka zo spoločnosti (5149 Obchodného zákonníka);

e) ďalšimi spósobmi ustanovenými právnymi predpismi.

2. Spobočnik, ktorého účasť v spobočnosti zanikla z dčvodu zrušenia jeho účasti v spoločnosti súdom abebo

ktorý bol vylúčený, ako aj dedič abebo právny nástupce spoločnika, ak na nich neprešiei obchodný

podieb spobočníka, majú nárok na vyrovnací podiel (Čbánok $ tejto spoločenskej zmluvy).

3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza

jej zrušenie s bikvidáciou alebo bez likvidácie.
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4. Okrem pripadov uvedených v ust. 68 Obchodného zákonnika sa spoločnosť zrušuje bez právneho

nástupcu tiež na základe rozhodnutia súdu, podľa ust. 152 Obchodného zákonnika - na návrh

spoločnĺka alebo konateFa spoločnosti. Spoločnik a konateľ sa můžu na súde domáhať zrušenia

spoločnosti, pokiaľ sú v činnosti spoločnosti hrubo porušované právne predpisy a napriek pisomnému

upozorneniu spoločnĺka alebo konateľa nebola v primeranej lehote zjednaná náprava.

5. Valné zhromaždenie móže rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o prechode jej obchodného imania na

právneho nástupcu alebo o jeho likvidácii. Na prüatie tohto rozhodnutia je potrebný súhlas aspoň 2/3-

ovej včšiny všetkých hlasov spoločnikov.

Článok 20

Zverejňovanie predpisaných skutočnosti

1. Všetky oznámenia spoločnosti sa doručujú spoločnikom doporučene na ich poslednú známu adresu.

2. Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti predpisané právnymi predpismi a touto zmluvou sa

zverejňujú v „Obchodnom vestniku“.

SIEDMA ČASt

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článek 21

Záverečné ustanovenia

1. Všetky náklady súvisiace So založenim a vznikem spoločnosti, ktoré uhradia zakladajúci společnici

společnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom roku podnikania. Predpokladané náklady spojené

so založením spoločnosti predstavujú čiastku 400 EUR.

2. Ak sa prijme rozhodnutie, ktorého dósledkom je zmena spoločenskej zmluvy, považuje sa toto

rozhodnutie za rozhodnutie O zmene spoločenskej zmluvy. Konatelia sú povinni po každej zmene

spoločenskej zmluvy vyhotovíť bez zbytočného odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za kterého

úplnost a správnosť zodpovedajú.

3. Pokiaf niektoré vzťahy nie sú v tejto zmluve upravené, použije sa na ich úpravu platná právna úprava

obsiahnutá v zákone č. 51 3/1991 Zb. Dbchodný zákonnik v zneni neskoršich zmien a doplnkov.

4. Toto úplné znenie spoločenskej zmluvy sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre

registrový súd a bude zaradené do evidencie spoločnosti a jeden pre každého spoločnika.

5. Osobám podietajúcim sa na založeni spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu

oprávnenia na jej činnosť sa neposkytujú žiadne výhody.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Ing. Marta Gutraiová, konater

Ing. Matej Géci, konateľ

Ing. Milan Mikušiak, konateľ
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Priloha Č. 3

DODATQK Č. I

K SPOLOČENSKEJ ZMLUVE

o založeni spoločnosti s ručenim obmedzeným Mestské športové zariadenia, S.ľ.O. so sidlom

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš.

SPOLOČNÍCI:

1. mesto Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO:

00315524, DIČ: 2021031111

2. Mestský futbalový klub Tatran, so sidlom SmreČianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš —

Podbreziny, IČO: 142 211 95

Spoločnici spoločnosti uzatvárajú tento dodatok Č. 1 k spoločenskej zmluve o založeni spoločnosti

s ručenim obmedzeným, ktorým sa dohodli na nasledovnej zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti

Mestské športové zariadenia, s.r.o., so sidlom Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42

Liptovský Mikuláš.

Predmet dodatku

1. Dopíňa sa nový Článok 17 nasledovného znenia:

„Rezervný fond

14. Spoločnost‘ nevytvára pri svojom vzniku rezervný fond. Vytvori ho po roku, v ktorom po pntýkrát

vytvorí zisk, a to vo výške 5% z čistého zisku vykázaného v riadnej ůčtovnej závierke.

15. Rezeivný fond bude spoločnost‘ každoročne dopíňat‘ o čiastku predstavujúcu 5 % čistého zisku

vyčísleného v ročnej ůčtovnej závierke.

16. Výška rezervného fondu sa stanovuje na 10% základného imania.

17. O použití rezen‘ného fondu rozhodujů konatelia spoločnosti v sůlade s 67 ods. I Obchodného

zákonnika.“

2. Doterajšie Články 17 až 19 sa oznaČujú ako Články 18 až 20.

3. Ostatně články spoločenskej zmluvy ostávajú nezmenené.
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II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi spoločnikmi a účinnost dňom jeho

zverejnenia v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

2. Tento dodatok spoločenskej zmluvy sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre

registrový súd a bude založený do evidencie spoločnosti a jeden pre každého spoločnika.

3. Spoločníci vyhlasujú, že si dodatok prečitali, jeho obsahu porozumeli, tento vyjadruje ich slobodnú

a vážnu včíu. na znak čoho tento dodatok podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

______________________

Spoločnik I

mesto Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor

Spoločnik 2

Mestský futbalový klub Tatran

Ing. Milan Mikušiak, predseda
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