
Z a k l a d a t e ľ s k á    l i s t i n a 

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 

v znení DODATKU č. 1 zo dňa 29.05.2003, DODATKU č. 2 zo dňa 20.03.2007 

stav ku dňu 11.11.2016, úplné znenie 

 

 

 

Článok I. 

Obchodné meno 

Spoločnosť bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menom: 

Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. Stará Ľubovňa (ĽMS,s.r.o. Stará Ľubovňa) 

 

Článok II.  

Sídlo spoločnosti   

Sídlom spoločnosti je: Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika č. 6, PSČ: 064 01, SR  

 

Článok III.  

Zakladateľ – spoločník 

Zakladateľom – jediným spoločníkom spoločnosti je: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 

ulica č. 1, Stará Ľubovňa, IČO: 00330 167.  

 

Článok  IV. 

Predmet činnosti  

Predmetom činnosti spoločnosti je:  

1) Maloobchod o rozsahu voľnej živnosti,  

2) Činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení,  

3) Iná rekreačná činnosť,  

4) Iné kultúrne činnosti,  

5) Iná zábavná činnosť,  

6) Rozmnožovanie nahraných nosičov,  

7) Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,  

8) Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku,  

9) Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu,  

10) Výroba, požičiavanie, distribúcia videa,   



11) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,  

12) Vydávanie novín,  

13) Inzercia,  

14) Reklamná a propagačná činnosť,  

15) Záznamy videokamerou,  

16) Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií. 

 

Článok V. 

Trvanie spoločnosti 

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.  

 

Článok VI. 

Základné imanie spoločnosti 

1) Hodnota základného imania spoločnosti pri vzniku spoločnosti činí 6.639,00 EUR 

(slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť EUR), ktoré je tvorené nepeňažným vkladom.  

2) Predmet nepeňažného vkladu tvorí osobné motorové vozidlo značky: Škoda Felícia 1.6 

GLX ABS, AB 5 dv hatchback, ŠPZ: SL – 631AC, výrobné č. motora: 538727, výrobné č. 

karosérie: TMBEGF614W7749022 so započítaním vkladu spoločníka v sume 6.639,00 

EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť EUR).  

3) Splatenie vkladu sa uskutoční odovzdaním kompletnej dokumentácie týkajúcej sa 

osobného motorového vozidla do rúk správcu vkladu. Hodnota nepeňažného vkladu sa 

určila na základe dvoch znaleckých posudkov znalcov oprávnených na túto činnosť: 

Znaleckého posudku č. 133/2001 zo dňa 8.11.2001, vypracovaného Ing. Jozefom 

Popadičom  a znaleckého posudku č. 117/2001 zo dňa 19.11.2001, vypracovaného Ing. 

Antonom Heldákom. Zakladateľ splatí svoj vklad odovzdaním správcovi vkladu do dní po 

podpísaní zakladateľskej listiny, o čom správcovi vydá písomné vyhlásenie. Vlastnícke 

právo prejde na spoločnosť ku dňu zápisu do obchodného registra.  

4) Správou vkladu pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je poverená  

Mgr. Daša  J e l e ň o v á, rod. č. 715530/9458, bytom Okružná 54, 064 01 Stará Ľubovňa.   

5) Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. 

O zmene výšky kmeňového majetku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.  

6) Vklad zakladateľa je časťou majetku spoločnosti s mierou uhradzovacej povinnosti 

spoločnosti spoločníka, ktorý vklad vniesol.  

 



Článok VII. 

Orgány spoločnosti 

1) Spoločnosť má tieto orgány: 

a) valné zhromaždenie 

b) konateľ spoločnosti,  

c) dozorná rada.  

 

Článok VIII. 

Valné zhromaždenie 

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých 

zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti. Má jedného člena, ktorým je 

spoločník spoločnosti (§ 132 Obch. zákonníka).  

2) Valné zhromaždenie sa schádza: 

a) najmenej raz ročne,   

b) na podnet mestského zastupiteľstva,  

c) na podnet dozornej rady.  

3) Do pôsobnosti valného zhromaždenia predovšetkým patrí:  

a) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,  

b) rozhodovanie o koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách,  

c) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrady strát,  

d) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania,  

e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa,  

f) vylúčenie spoločníka,  

g) rozhodovanie o zrušení spoločnosti,  

h) rozhodovanie o výške podnikateľských odmien spoločníkov, ktorí sa osobne podieľajú 

na podnikaní spoločnosti bez existencie pracovného vzťahu,  

ch) rozhodovanie o dispozíciách s nehnuteľným majetkom spoločnosti,  

i) schvaľovať stanovy spoločnosti,  

j) rozhodovanie o dispozíciách s hnuteľným majetkom spoločnosti mimo obvyklého 

hospodárenia, ak jeho hodnota prevyšuje 50 000,- Sk,  

k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do podobnosti valného zhromaždenia zveruje 

zákon, zakladateľská listina alebo iný právny predpis.  

4) Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti najmenej raz ročne, pričom prvé valné 

zhromaždenie v novom účtovnom období musí byť zvolané vždy najneskôr do 30.4. 



každého roka. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie vždy, keď poklesnú 

prostriedky v rezervnom fonde na polovicu stavu oproti stavu v dobe konania posledného 

valného zhromaždenia. 

5) Zvolanie valného zhromaždenia musí byť vždy písomne tak, aby pozvánka bola 

doručená 10 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať 

návrh programu konania zhromaždenia, miesto a dobu konania.  

6) O každom rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis, ktorý musí obsahovať 

všetky podstatné rozhodnutia a výsledok hlasovania. Zápis sa vyhotovuje v dvoch 

vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží spoločník a konateľ. Zápisy zo všetkých 

zasadnutí sa uchovávajú po celý čas existencie spoločnosti.  

7) Doručovanie členom valného zhromaždenia sa realizuje buď priamym odovzdávaním 

písomností do vlastných rúk alebo doporučenou poštou na adresu bydliska.  

 

Článok IX. 

Konateľ 

1) Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti.  

Pri založení spoločnosti je ako jej prvý konateľ menovaný Mgr. Daša  J e l e ň o v á, 

r. č. 715530/9458, bytom Okružná 54, 064 01 Stará Ľubovňa.  

2) Rozhodnutím jediného spoločníka, ktorý je zároveň valným zhromaždením spoločnosti, 

o menovaní konateľa do funkcie zo dňa 10.11.2016 je ako konateľ spoločnosti ku dňu 

11.11.2016 menovaný Mário V e v e r k a, r. č. 751130/7540, bytom Mierová 68, 064 01 

Stará Ľubovňa. 

3) Konateľ potrebuje súhlas valného zhromaždenia k:  

a) vykonaniu úkonov vo veciach, ktoré patria do kompetencie valného zhromaždenia,  

b) prijatiu a poskytnutiu úveru,   

c) všetkým ostatným rokovaniam, ktoré prekračujú bežnú obchodnú prevádzku, 

predovšetkým tým, ktoré nie sú schválené finančným plánom.  

4) Funkčné obdobie konateľa trvá až do jeho odvolania valným zhromaždením. 

5) Spoločnosť zastupuje konateľ a podpisuje za spoločnosť tak, že k písanému alebo 

tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.  

6) Konateľ je predovšetkým povinný:  

a) spravovať celý majetok spoločnosti a viesť obchody spoločnosti starostlivosťou 

riadneho obchodníka,  

b) zabezpečiť vedenie účtovníctva spoločnosti, 



c) prijímať pracovníkov, rozväzovať pracovný pomer s pracovníkmi spoločnosti,  

d) uzavrieť zmluvu o právnom zastúpení spoločnosti,  

e) zostavovať každoročne účtovnú závierku za uplynulý rok v stanovenom termíne,   

f) zvolávať valné zhromaždenie,  

g) viesť knihu zápisov a uznesení valného zhromaždenia,  

h) predkladať návrh koncepcií podnikateľskej činnosti,  

ch) predkladať návrh na rozpis krytia prípadných strát spoločnosti.  

7) Konateľ má právo na náhradu hotových výdavkov a na odmenu podľa uznesenia 

valného zhromaždenia.  

 

Článok X. 

Dozorná rada 

1) Valné zhromaždenie volí dozornú radu v tomto zložení:  

 

PaedDr. Klaudia S a t k e o v á, nar. 01.07.1965, rod. č. 655701/6642, bytom 064 01 Stará 

Ľubovňa, Za vodou 1/1082 – predseda 

Patrik B o ď o, nar. 31.03.1993, rod. č.  930331/9740, bytom 064 01 Stará Ľubovňa, 

Mierová 50/9740 – člen  

Daniela  K r a v c o v á, nar. 13.10.1965, rod. č. 656013/6594, bytom Plavnica 167 – člen. 

 

2) Dozorná rada vykonáva:  

a) dohľad na činnosť konateľa,  

b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté 

údaje,  

c) preskúmava ročnú účtovnú závierku,  

d) podáva správy valnému zhromaždeniu raz ročne a raz ročne stanovisko k výsledkom 

hospodárenia za predchádzajúci rok,  

e) dáva podnet na zvolanie valného zhromaždenia,  

f) schádza sa najmenej raz ročne. 

 

Článok XI. 

Rezervný fond 

1) Spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku vo výške 5 % základného imania. 

Zakladateľ zloží peňažné prostriedky v čiastke 331,94 EUR (slovom: tristotridsaťjeden 



EUR deväťdesiatštyri centov) v hotovosti do rúk správcu vkladu. Po vzniku spoločnosti 

konateľ uloží rezervný fond na viazaný účet v banke. Rezervný fond spoločnosť 

každoročne dopĺňa o 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až  

do dosiahnutia výšky 10 % základného imania spoločnosti.  

2) Rezervný fond sa uloží na viazaný účet v banke a o jeho použití rozhodne konateľ 

v súlade s ust. §-u 67 ods. 1 Obchodného zákonníka a je povinný informovať najbližšie 

valné zhromaždenie.  

3) Prostriedky rezervného fondu možno použiť iba na krytie strát spoločnosti alebo  

na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.  

 

Článok XII. 

Ručenie za spoločnosť 

Spoločnosť zodpovedá za porušenie  svojich záväzkov celým svojím majetkom.  

 

Článok XIII. 

Práva a povinnosti spoločníkov 

1) Spoločník, ktorý zakladá spoločnosť, prejavuje vôľu stať sa členom spoločnosti 

podpisom zakladateľskej listiny. 

2) Spoločnosť je možné rozšíriť o ďalších členov spoločnosti, a to po súhlase valného 

zhromaždenia a zmene zakladateľskej listiny.  

3) Práva a povinnosti spoločníkov budú upravené v zmysle Obchodného zákonníka. 

 

Článok XIV. 

Hospodárenie spoločnosti 

1) Účtovná závierka sa zostavuje každý rok k 31. decembru a je potrebné ju ukončiť  

k stanovenému termínu nasledujúceho roka. Účtovníctvo sa riadi platnými predpismi.  

2) Konateľ zabezpečí spracovanie výročnej správy za každé účtovné obdobie s údajmi 

z ročnej účtovnej závierky a s výsledkami o uplynulom a predpokladanom vývoji 

podnikania a finančnej situácii spoločnosti.  

3) Spoločnosť odvádza dane a poplatky stanovené právnymi prepismi. Čistý zisk 

po doplnení rezervného fondu sa musí rozdeliť medzi spoločníkov podľa pomeru vkladu 

a miery osobnej účasti na podnikaní spoločnosti. O rozdelení zisku rozhoduje valné 

zhromaždenie do 4. mesiaca po skončení obchodného roka.  



4) Obchodný rok je zhodný s kalendárnym rokom. Prvý obchodný rok začína dňom zápisu 

do obchodného registra a končí 31.12.2002.  

 

Článok XV. 

Zánik spoločnosti 

Spoločnosť zaniká, ak sa na tom spoločníci dohodnú, alebo je na spoločnosť uvalený 

konkurz, resp. na základe súdneho rozhodnutia, alebo v iných zákonoch stanovených 

prípadoch.  

Vyrovnanie práv a záväzkov sa vykoná podľa zákona a zodpovedá za ne valné 

zhromaždenie, resp. menovaný likvidátor.  

 

Článok XVI. 

Spôsob zvýšenia alebo zníženia základného imania 

 

Základné imanie spoločnosti je možné zvyšovať, či znižovať iba za súhlasu zakladateľa 

spoločnosti zmenou zakladateľskej listiny. Základné imanie spoločnosti nie je možné 

znížiť pod čiastku 6.639,00 EUR. 

 

Článok XVII. 

Iné dojednania 

 

1) Akékoľvek zmeny zakladateľskej listiny alebo jej doplnenia musia byť dohodnuté 

s valným zhromaždením písomne a zmena musí byť taktiež oznámená, resp. zapísaná 

v obchodnom registri, ak ide o zmenu, u ktorej je to právnym predpisom stanovené. 

2) Konateľ spoločnosti a členovia dozornej rady sa zaväzujú, že sa nezúčastnia žiadnym 

spôsobom na podnikaní, ktoré by založenej spoločnosti konkurovalo, pokiaľ by s tým 

valné zhromaždenie nevyslovilo súhlas.  

3) Pokiaľ je od spoločníka požadované vyjadrenie k akémukoľvek návrhu, musí sa k nemu 

vyjadriť do 15 dní. Pokiaľ neoznámi svoje stanovisko v tejto lehote, platí, že s návrhom 

súhlasí.  

4) Konateľ zodpovedá za včasnosť zápisu spoločnosti do obchodného registra, ako aj 

všetkých skutočností, ktoré sa do obchodného registra zapisujú. Spoločnosť vzniká dňom 

zápisu do obchodného registra. Pokiaľ nie je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, 

ručia spoločníci konajúci jej menom za záväzky spoločnosti osobne a solidárne.  



5) Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie tejto zakladateľskej listiny stalo úplne alebo čiastočne 

neplatným, nedotýka sa to platnosti ostatných ustanovení.  

6) Spoločnosť nemôže disponovať mimo obvyklého hospodárenia s nehnuteľným 

majetkom, ktorý jej bol daný do užívania (správy) Mestom Stará Ľubovňa, na základe 

osobitnej zmluvy.  

7) Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, ako  aj návrh na zápis zmeny údajov 

do obchodného registra podpisuje konateľ spoločnosti, pričom tento podpis zároveň slúži 

ako podpisový vzor.   

 

V Starej Ľubovni, dňa 11.11.2016    

 

 

 

.....................................................   ..................................................... 

        Mesto Stará Ľubovňa      Mário Veverka 

 v zastúpení, PhDr. Ľuboš Tomko             konateľ spoločnosti 

     

 

 

 

 

 


