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Príloha č. 1: Rozpis všetkých cvičení vo fitnescentre  

Rozpis poobed ňajších cvi čení vo ve ľkej aerobnej sále  

  15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 

Pondelok  

detský aerobik, 
pre deti od 6 
do 10 rokov 

B - detský 
aerobikový 

klub    Body work  Zumba Jumping 

Utorok 

detský aerobik, 
pre deti nad 10 

rokov 

A - detský 
aerobikvoý 

klub Bosu  Step aerobic Pilates 

Streda 

detský aerobik 
pre deti od 6 
do 10 rokov 

B - detský 
aerobikový 

klub    Body work Jumping Zumba 

Štvrtok 

detský aerobik, 
pre deti nad 10 

rokov 

A - detský 
aerobikvoý 

klub Step aerobic Body work Bosu 

Piatok      Zumba Pilates  

Sobota            

Nedeľa       Zumba Dance jóga  
 

 

Rozpis poobed ňajších cvi čení v spinningovej sále  

  16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 

PondelokPondelokPondelokPondelok    
Power 

spinning Bosu spin 
Power 

spinning 
Cardio 

spinning 

UtorokU torokU torokU torok      
Power 

spinning 
Cardio 

spinning Fat burner 

StredaStredaStredaStreda      Bosu spin Fat burner 
Cardio 

spinning 

ŠtvrtokŠtvrtokŠtvrtokŠtvrtok    
Power 

spinning 
Cardio 

spinning 
Power 

spinning Fat burner 

PiatokPiatokPiatokPiatok        
Power 

spinning Fat burner 

Sobota Sobota Sobota Sobota             

NedeN edeN edeN edeľľľľaaaa        
Power 

spinning 
Cardio 

spinning 
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Rozpis doobedného cvi čenia pre mami čky   

  09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 

PondelokPondelokPondelokPondelok    

Aero mix          
(so strážením 

detí)  

Cvičenie pre 
budúce 

mamičky 

UtorokU torokU torokU torok     

Cvičenie 
mamičiek s 

deťmi  

Step aerobik          
(so strážením 

detí ) 

StredaStredaStredaStreda     

Body work      
 (so strážením 

detí ) 

Cvičenie 
mamičiek s 

deťmi  

ŠtvrtokŠtvrtokŠtvrtokŠtvrtok     

Cvičenie pre 
budúce 

mamičky 

Bosu  
(so strážením 

detí)  
 
 
 

Rozpis doobedného cvi čenia H. E. A. T. programu 
  6.00 - 7.00 7.00 - 8. 00 10.00 - 11.00 
Pondelok H.E.A.T     
Utorok   H.E.A.T   
Streda     H.E.A.T 
Štvrtok H.E.A.T     
Piatok   H.E.A.T H.E.A.T 
Sobota      H.E.A.T 
Nedeľa     H.E.A.T 
 
 
 
 

Rozpis doobedného cvi čenia H. E. A. T. programu 
  16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 
Pondelok H.E.A.T H.E.A.T. H.E.A.T. H.E.A.T 
Utorok   H.E.A.T. H.E.A.T. H.E.A.T 
Streda   H.E.A.T. H.E.A.T. H.E.A.T 
Štvrtok H.E.A.T H.E.A.T. H.E.A.T. H.E.A.T 
Piatok H.E.A.T H.E.A.T. H.E.A.T.   
Sobota  H.E.A.T H.E.A.T.     
Nedeľa H.E.A.T H.E.A.T. H.E.A.T.   
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Príloha č. 2: Vysvetlivky k jednotlivým cvičeniam  

Zumba - tanečná fitnes hodina plná energie. Spája latinsko-americké tance ( salsa, samba, 

merenque, calypso, belly dance, cha-cha...) s aeróbnymi pohybmi. Táto forma hodiny spája 

zábavu, jednoduchosť, efektivitu a originalitu. Je určená pre všetky vekové kategórie. Na 

hodine plnej zábavy, kde si ani neuvedomíte, že cvičíte, spálite od 500 do 1000 kcal.  Jej 

zakladateľom je Beto Perez. V súčasnosti sa cvičí v 75 krajinách, 5 miliónov ľudí navštevuje 

túto hodinu aspoň raz za týždeň. [34] 

Bodywork - je spojením aerobných pohybov s posilňovaním. Väčšinou je hodina delená na 

pol hodinu aeróbneho zahriatia a pol hodiny posilňovania. Na posilňovanie sa využívajú 

činky, fitnes tyče, často krát i pomôcka ako bosu, fit lopty (malé, veľké) a iné. Posilňovacie 

nástroje sa pre zvýšenie efektivity z hodiny na hodinu striedajú. Tento druh hodiny pomáha 

zlepšiť fyzickú kondíciu a formuje telo. Zbytočne nezaťažuje kĺby, preto je vhodný pre všetky 

vekové kategórie. [35] 

Jumping aerobik - novinka na trhu fitnes. V Žiline bude spoločnosť Fit&Fun jedinou, kde sa 

toto cvičenia praktizuje. Je to cvičenie na malých trampolinkách s priemerom asi 100 cm. 

Účinným a zábavným spôsobom si zlepšujete kondíciu, formujete postavu a celkovú stabilitu 

tela. Mäkký dopad šetrí kĺby a pôsobí ako balančná pomôcka. Taktiež sa zariadenie využíva 

aj na posilňovanie. [36] 

Step aerobik - predstavuje jednu z najnáročnejších a najúčinnejších foriem aerobiku. 

Ovplyvňuje všetky zložky kondičnej prípravy (sila, rýchlosť, vytrvalosť, ohybnosť, 

koordinácia). Pri cvičení spevňujete najmä dolné končatiny a oblasť v okolí panvy, ktorá je 

problémovou oblasťou väčšiny žien. Veľkou výhodou je, že jeho pôsobenie má podobné, ak 

nie rovnaké účinky ako beh. Rozdiel je v zaťažovaní oporného aparátu. [37] 

Bosu - bosu je skratka pre: " both side up = obe strany hore". Tento názov je odvodený z toho, 

že sa táto balančná pomôcka dá využívať z oboch strán. Bosu má pôvod v rehabilitácií. Je 

veľmi účinným pri posilňovaní vnútorného svalstva a celkového stabilizačného systému. Stal 

sa obľúbeným i u mužov a športovcov. Pri hodinách bosu nie sú žiadne náročné choreografie. 

Je účinný pri získavaní svalovej sily, vytrvalosti, stability a koordinácie. [38] 

Pilates - účinná, pomalá forma cvičenia, ktorá bola vyvinutá viac ako pred 100 rokmi. 

Cieľom je prepojenie tela a mysle. Cvičiaci rozvíjajú koordináciu, silu, dýchanie, rovnováhu a 

flexibilitu. Pri cvičení sa aktívne zapájajú chrbtové, brušné a sedacie svaly. Cvičenie 

nevyčerpáva, naopak dodáva novú energiu. Výsledkom sú štíhle a dlhé svaly. [39]  
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Dance joga - presná definícia tohto štýlu neexistuje. Dalo by sa však opísať ako spojenie 

power jogy, klasického baletu a moderných tanečných techník Marthy Graham. Samotné 

pozície nie sú statické, ako pri obyčajnej joge. Jednotlivé pozície sa prepájajú do ladného 

pohybu. Ide o nezvyčajné využitie energie, ktoré určite každému "dobije baterky". [40] 

Spinning - originálna a najpopulárnejšia cyklistická hodina. Pri cvičení sa využívajú 

špeciálne stacionárne bicykle. Pohyb nie je náročný. Inštruktor prostredníctvom vhodne 

zvolenej hudby, osvetlenia a metodiky spraví z hodiny strávenej na bicykli neopakovateľný 

zážitok. Vo fitnescentre Fit&Fun je táto hodina sprevádzaná svetelnými efektmi, ktoré 

pozitívne vplývajú na psychiku. Hodiny spinningu sme rozčlenili do štyroch druhov hodín, 

aby sme vyhoveli najväčšiemu počtu klientov: 

Power spinning - Prvá pol hodina je venovaná "jazde" na bicykli. Druhá pol hodina je naopak 

venovaná efektívnemu posilňovaniu celého tela s činkami, tyčami a vlastnou záťažou.  

Cardio spinning - táto hodina je venovaná hlavne "jazde" na bicykli. Pričom telo má stálu 

tepnovú frekvenciu. Pravidelnosťou a približne rovnakou záťažou nedochádza k striedaniu 

tepnovej frekvencií. Toto cvičenie je preto veľmi účinné a nezaťažuje srdce. Posledných 15 

minút cvičenia je venovaných posilňovaniu.  

Fat burner - inak povedané "spaľovač" tukov. Táto hodina je typická striedaním záťaže a 

rýchlosti. Pôsobí ako intervalový tréning. Posilňovanie sa prelína s aeróbnou záťažou. Veľká 

časť posilňovania je na bicykli. Jazda do kopca, posilňovanie rúk vlastnou záťažou.  

Bosu spin - Spája tréning na bicykli s posilňovaním na bosu. Vznikne efektívny druh cvičenia, 

kde zapracujete nie len na kondícií, sile, vytrvalosti, ale aj na získaní stability a koordinácie. 

Na bosu si okrem vonkajších svalových skupín precvičíte i tie najhlbšie položené svaly. [41] 

H. E. A. T. program - názov je skratkou štyroch slov "High Energy Aerobic Traininng." V  

preklade to znamená "Aeróbny tréning s vysokým energickým výdajom. ". Predstavuje 

cvičenie, ktoré vychádza z prirodzeného ľudského pohybu - chôdze. Ide o maximálne využitie 

sily a rýchlosti chôdze. Fitnescentrum Fit&Fun je jediným v Žilinskom kraji, kde si môžete 

prísť na tento program zacvičiť. Využíva špeciálne licencované prístroje Maxerunner, ktoré 

simulujú horské podmienky v prostredí fitnescentra. [33] 
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Príloha č. 3: Podpisové vzory jednateľov 

 

PODPISOVÝ VZOR  
 

konateľa spoločnosti Fit&Fun, s. r. o.   
so sídlom EUROPALACE, Za plavárňou 4, 010 08 Žilina, Slovenská republika 

založenej spoločenskou zmluvou dňa 01. 09. 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podpis   : ................................................. 
 
titul, meno a priezvisko: Ing. Peter Weis 
 
bydlisko  : Hlinská 8, 010 01 Žilina 
 
dátum narodenia : 31. 07. 1985 
 
rodné číslo  : 850731/8724 
 
funkcia : konateľ 
 
číslo OP  : SH747563 
 
štátne občianstvo : Slovenská republika  
 
 
 
V Žiline, 01.09.2011 
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  PODPISOVÝ VZOR 

 

konateľa spoločnosti Fit&Fun, s. r. o.   
so sídlom EUROPALACE, Za plavárňou 4, 010 08 Žilina, Slovenská republika 

založenej spoločenskou zmluvou dňa 01. 09. 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis   : ................................................. 

 

titul, meno a priezvisko: Ing. Katarína Knapcová 

 

bydlisko  : Nanterská 6, 010 08 Žilina 

 

dátum narodenia : 30. 06. 1986 

 

rodné číslo  : 865630/8474 

 

funkcia   : konateľ  

 

číslo OP  : SH854596 

 

štátne občianstvo : Slovenská republika  

 

 

 

V Žiline, 01.09.2011 
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Príloha č. 4: Vyhlásenie správcu vkladu 

 
Vyhlásenie správcu vkladu 

 
Dolu podpísaný Ing. Peter Weis, bytom 010 01  Žilina, Hlinská 8, narodený  31. 7. 1985, ako 

správca vkladu podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka a článku 6 ods.5 Spoločenskej 

zmluvy o založení spoločnosti Fit&Fun, s.r.o. vyhlasujem, že zakladajúci spoločníci 

spoločnosti Fit&Fun, s.r.o. splatili pred zápisom do obchodného registra svoje peňažné vklady 

nasledovne: 

 

1. Peter Weis, bytom 010 01  Žilina, Hlinská 8 svoj peňažný vklad vo výške 12 000 EUR 

odovzdal správcovi vkladu v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy, t.j. ku dňu podania 

návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatil v plnej výške 12 000 EUR. ( 30. 9. 

2011) Tieto peniaze bezhotovostne poslal na účet spoločnosti. 

 

2. Katarína Knapcová, bytom 010 08  Žilina, Nanterská 6 svoj peňažný vklad vo výške 10 000 

EUR odovzdal správcovi vkladu v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy, t.j. ku dňu 

podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatil v plnej výške 10 000 

EUR. (30. 9. 2011) Tieto peniaze bezhotovostne poslala na účet spoločnosti.  

 

 

V Žiline dňa  ................................  

 

 

 

 

 

Ing. Peter Weis ................................ 
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Príloha č. 5: Súhlas s menovaním za konateľa   

 
Súhlas s menovaním za konateľa 

spoločnosti Fit&Fun, s. r. o.  
 
 
 

 
 

 

 

Dolupodpísaný:  

 
 

Ing. Peter Weis 
nar.: 31. 7. 1985  

rodné číslo: 850731/8724 
trvale bytom: Hlinská 8, 010 01 Žilina 

občan SR 
 
 
 
týmto výslovne vyjadrujem súhlas s mojim menovaním za konateľa spoločnosti Fit&Fun, 

s. r. o., a to ku dňu vzniku funkcie 01.09.2011.  

 

Spoločnosť Fit&Fun, s. r. o.,  so sídlom Za plavárňou 4, 010 08  Žilina, Slovenská republika, bola 

založená spoločenskou zmluvou dňa 01. 09. 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 01.09.2011 

 

 

     ____________________________ 

     Ing. Peter Weis 
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Súhlas s menovaním za konateľa 

spoločnosti Fit&Fun, s. r. o.  
 
 
 

 
 

 

 

Dolupodpísaná:  

 
 

Ing. Katarína Knapcová 
nar.: 30. 6. 1986  

rodné číslo: 865630/8474 
trvale bytom: Nanterská 6, 010 08 Žilina 

občan SR 
 
 
 
týmto výslovne vyjadrujem súhlas s mojim menovaním za konateľa spoločnosti Fit&Fun, 

s. r. o., a to ku dňu vzniku funkcie 01.09.2011.  

 

Spoločnosť Fit&Fun, s. r. o.,  so sídlom Za plavárňou 4, 010 08  Žilina, Slovenská republika, bola 

založená spoločenskou zmluvou dňa 01. 09. 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 01.09.2011 

 

 

     ____________________________ 

     Ing. Katarína Knapcová 
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Príloha č. 6: Spoločenská zmluva  
 

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA  

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 
uzavretá podľa Obchodného zákonníka. 

I.ČASŤ 
Základné ustanovenia 

Článok 1 
Predmet zmluvy 
Nižšie uvedení spoločníci sa dohodli na spoločnom vykonávaní podnikateľskej činnosti a na 
tento účel zakladajú spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Článok 2 
Zakladajúci spoločníci 
Zakladajúcimi spoločníkmi sú: 

P.č. Meno a priezvisko Bydlisko 

1. Ing. Peter Weis  010 01 Žilina, Hlinská 8 
2. Ing. Katarína Knapcová 010 08 Žilina, Nanterská 6 

 
Článok 3 

Obchodné meno spoločnosti 
 
Obchodné meno spoločnosti je: Fit&Fun, s. r. o. 

 
Článok 4 

Sídlo spoločnosti 
 
1. Sídlo spoločnosti je: 010 08  Žilina, Za plavárňou 3 
2. Spoločnosť môže vytvárať svoje pobočky v tuzemsku i v zahraničí. 

 
Článok 5 

Predmet činnosti 
 
- výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 
- organizovanie kurzov, školení a seminárov 
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
 

Článok 6 
Základné imanie a vklady spoločníkov 

 
1. Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných vkladov 
všetkých spoločníkov do spoločnosti v hodnote 39 122 EUR(slovom 
tridsaťdeväťtisícstodvadsaťdva  eur).  
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2. Základné imanie spoločnosti pozostáva z týchto peňažných vkladov spoločníkov: 
Ing. Peter Weis    19 122 EUR 
Ing. Katrína Knapcová 20 000 EUR 

3. Peňažné vklady všetkých spoločníkov budú splatené pri založení spoločnosti pred jej 
zápisom do obchodného registra v celom rozsahu. Jednotliví spoločníci odovzdajú do rúk 
ustanoveného správcu vkladu najneskôr do 20 dní od podpísania tejto zmluvy peňažný vklad 
v takej výške, ako je uvedené v bode 2 tohto článku. 

4. Skutočnosť splatenia bude každému spoločníkovi potvrdená listinou o odovzdaní vkladov. 

5. Spoločníci-zakladatelia poverujú správou splatených vkladov pred vznikom spoločnosti v 
súlade s § 60 ObchZ jedného zo spoločníkov, a to Ing. Petra Weisa, rod. č: 850731/8724,  
bytom 010 01  Žilina, Hlinská 8.  

6. Po vzniku spoločnosti je poverený správca vkladu povinný odovzdať do 3 dní splatené 
vklady spoločnosti. 

7. Peňažné vklady jednotlivých spoločníkov pri zvyšovaní základného imania budú splatené 
pred dňom zápisu zmien do obchodného registra. 

 
Článok 7 

Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára 
 
1. Táto spoločenská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Doba trvania spoločnosti sa delí na obchodné roky. Prvý obchodný rok začína dňom zápisu 
do obchodného registra, ktorý navrhujeme 1. 10. 2011, a končí 31.12.2011. Ďalšie obchodné 
roky sú totožné s kalendárnymi rokmi. 

 
II.ČASŤ 

Práva a povinnosti spoločníkov 

Článok 8 
Práva a povinnosti spoločníkov 
 
1. Každý zo spoločníkov má tieto práva: 
a) právo na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi 
spoločníkov, 
b) právo byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti, o účtovnej závierke, 
c) právo nahliadnuť do účtovných dokladov spoločnosti a zisťovať stav hospodárenia 
spoločnosti, 
d) právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločnosti osobne alebo v zastúpení 
splnomocnencom, ktorým nesmie byť konateľ spoločnosti, na základe písomného 
splnomocnenia, 
e) právo predkladať návrhy na valnom zhromaždení, vyjadrovať sa k jednotlivým bodom 
programu a podieľať sa na rozhodovaní tohto orgánu; pri rozhodovaní a hlasovaní na valnom 
zhromaždení má každý spoločník jeden hlas, 
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f) právo žiadať potrebné vysvetlenia od konateľov spoločnosti 
g) právo na vysporiadací podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku jeho účasti v 
spoločnosti počas trvania spoločnosti, 
h) právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti bez právneho 
nástupcu. 

2. Spoločníci sú povinní hlavne: 
a) rešpektovať ustanovenia tejto spoločenskej zmluvy a plniť ňou uložené povinnosti, 
b) podieľať sa na prípadných stratách spoločnosti za podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
c) rešpektovať rozhodnutia valného zhromaždenia a plniť povinnosti uložené týmito 
rozhodnutiami. 
d) hájiť záujmy spoločnosti v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, 
e) dodržiavať obchodné a hospodárske tajomstvo spoločnosti voči tretím osobám. 

3. Ostatné práva a povinnosti: 
a) ak dôjde k porušeniu povinností vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy alebo zo zákona, 
môže sa dotknutý spoločník prostredníctvom konateľov domáhať nápravy zvolaním valného 
zhromaždenia; ak by valné zhromaždenie takémuto odôvodnenému návrhu nevyhovelo, alebo 
ak by rozhodnutie prijaté valným zhromaždením nestačilo na vykonanie nápravy, sú 
oprávnení ako dotknutý spoločník, tak aj spoločnosť, domáhať sa ochrany za podmienok 
vyplývajúcich z tejto spoločenskej zmluvy žalobou na súde, 
b) ak spoločník úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti porušuje podstatnú povinnosť 
vyplývajúcu zo spoločenskej zmluvy, je valné zhromaždenie oprávnené sa uzniesť na podanie 
žaloby na vylúčenie spoločníka, 
c) obchodný podiel vylúčeného spoločníka prechádza na spoločnosť, ktorá ho môže previesť 
na iného spoločníka alebo na tretiu osobu; vylúčený spoločník má právo na vyrovnávací 
podiel, 
d) za prípadné škody vzniknuté v príčinnej súvislosti s porušením povinností vyplývajúcich z 
tejto spoločenskej zmluvy zodpovedá spoločník spoločnosti na základe príslušných 
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, 
e) spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti 
na valnom zhromaždení rozsahom a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, 
f) spoločníci majú právo na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným 
vkladom; na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, 
g) po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci žiadať vrátenie vkladu; za vrátenie vkladu 
sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania, 
h) podiel na zisku vyplatený v rozpore s ustanoveniami spoločenskej zmluvy sú povinní 
spoločníci spoločnosti vrátiť; za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí 
vyslovili súhlas s jeho výplatou, 
i) spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak valné zhromaždenie rozhoduje o jeho 
nepeňažnom vklade, o vylúčení alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti, o 
právach a povinnostiach vo vzťahu k spoločnosti okrem rozhodovania o povinnosti prispieť 
na úhradu strát spoločnosti nad výšku vkladu spoločníkov, 
j) každý spoločník má právo v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné 
nároky, ktoré má spoločnosť voči konateľovi, alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti 
spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, príp. nároky na vrátenie plnenia 
vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom; to neplatí, ak spoločnosť už tieto nároky 
uplatňuje; spoločník ktorý uplatní tieto nároky, znáša trovy súdneho konania; ak je 
spoločnosti priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je 
povinný ju uhradiť spoločníkovi, ktorý uplatňoval nároky za spoločnosť,  
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Článok 9 

Nakladanie s obchodným podielom 
 
1. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Ak sa spoločník zúčastňuje ďalším 
vkladom, zvyšuje sa jeho základný podiel v relatívnom pomere zodpovedajúcom výške 
ďalšieho vkladu.  

2. Jeden obchodný podiel môže patriť viacerým osobám. Svoje práva z tohto obchodného 
podielu môžu tieto osoby vykonávať len prostredníctvom spoločného zástupcu. Na splácanie 
vkladu sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. 

3. So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný 
podiel na iného spoločníka. Rovnako so súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník 
zmluvou previesť svoj obchodný podiel na inú osobu; spoločník ručí za splácanie vkladu 
nadobúdateľom tohto podielu. Na prevod založeného obchodného podielu pri výkone 
záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje. 

4. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a nadobúdateľ v nej musí 
vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Podpisy musia byť úradne overené. 

5. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti dňom doručenia zmluvy o 
prevode obchodného podielu spoločnosti, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví 
súhlas s prevodom obchodného podielu. 

6. Obchodný podiel sa dedí. Dedič sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak je 
spoločnosť nefunkčná alebo ak by bol zaviazaný k osobnému plneniu spoločnosti. Dedičovi, 
ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, vzniká právo na vyrovnávací podiel. Príslušný 
obchodný podiel prechádza na spoločnosť, ktorá ho môže previesť na iného spoločníka alebo 
tretiu osobu. O prevode rozhoduje valné zhromaždenie. Ak nedôjde k tomuto prevodu 
obchodného podielu, valné zhromaždenie do 6 mesiacov odo dňa, keď došlo k zrušeniu účasti 
spoločníka v spoločnosti, rozhodne o znížení základného imania o vklad tohto spoločníka. 

7. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča. 
Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. 

8. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra. 
Týmto zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky 
spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu. 

9. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo. Záložné právo na obchodný podiel 
nemôže vzniknúť bez súhlasu valného zhromaždenia. Počas trvania záložného práva na 
obchodný podiel vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník. 
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III. ČASŤ 

Orgány spoločnosti 

Článok 10 
Orgány spoločnosti 
 
1. Spoločnosť má orgány ustanovené touto zmluvou. 

2. Orgány spoločnosti sú: 
- valné zhromaždenie 
- konatelia spoločnosti 

3. Právomoci, povinnosti a spôsob, akým orgány konajú v mene spoločnosti sú uvedené v 
ustanoveniach tejto spoločenskej zmluvy. 

 
Článok 11 

Valné zhromaždenie 
 
1. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti a je zložené zo 
spoločníkov uvedených v článku 2 tejto zmluvy pri založení spoločnosti, resp. neskôr zo 
spoločníkov uvedených v zozname spoločníkov v prílohe k tejto spoločenskej zmluve. Valné 
zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej 
činnosti.  

2. Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o 
a) schválení konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom, 
b) strategických zámeroch a podnikateľskom pláne rozvoja spoločnosti a jeho zmenách, 
c) výške podnikateľských odmien spoločníkov a konateľov, ktorí sa osobne podieľajú na 
podnikaní spoločnosti 
d) schválení riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, príp. konsolidovanej 
účtovnej závierky, 
e) rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti, 
f) zvýšení alebo znížení základného imania, o schválení nepeňažného vkladu a výške 
peňažnej sumy, v akej sa tento nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, 
g) udelení súhlasu na prevod a rozdelenie obchodného podielu, o zriadení záložného práva na 
obchodný podiel, 
h) prijímaní nových spoločníkov, 
i) menovaní a odvolaní konateľov spoločnosti, 
j) vylúčení spoločníka pri omeškaní so splácaním peňažného vkladu a s uhradením príspevku 
na úhradu strát spoločnosti a o podaní žaloby na vylúčenie spoločníka, 
k) zrušení spoločnosti s likvidáciou, 
l) osobe likvidátora a jeho odmene, 
m) postihu konateľa v prípade, že svojím konaním alebo nečinnosťou spôsobí spoločnosti 
škodu, 
n) splynutí, zlúčení, rozdelení, rozšírení spoločnosti, o zmene právnej formy spoločnosti a 
iných organizačných zmenách, 
o) zmenách a prepracovaní spoločenskej zmluvy, 
p) kontrole všetkých dokladov a písomností spoločnosti na základe požiadavky 
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ktoréhokoľvek spoločníka, 
q) určení rozsahu právomoci v oblasti účtovných a finančných operácií, 
r) spôsobe krytia strát spoločnosti, 
s) spôsobe nakladania s voľným obchodným podielom, 
t) schvaľovaní právomocí konateľov, 
u) zmluve o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti, 
v) návrhoch predložených likvidátorom, 
w) schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, 

3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak prislúchali 
na rozhodovanie konateľom. 

4. Na právoplatnosť rozhodnutia valného zhromaždenia podľa čl. 11 bod 2 písm. g), h), i), k), 
n), o), s), u), v), w) je potrebný súhlas všetkých spoločníkov. 

 
Článok 12 

Zvolávanie valného zhromaždenia 
 
1. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia spoločnosti najmenej 1x ročne, pričom valné 
zhromaždenie v novom účtovnom období musí byť zvolávané vždy najneskôr do 30. marca 
každého roka.  

2. Určení konatelia sú povinní zvolať valné zhromaždenie vždy, keď strata dosiahne ¼ 
základného imania spoločnosti. 

3. Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia môže každý spoločník, ktorého vklad dosahuje 
10% základného imania. Ak konatelia nezvolajú valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 1 
mesiaca od doručenia žiadosti, sú spoločníci oprávnení ho zvolať sami. 

4. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom písomne minimálne 5 
dní pred jeho konaním. 

 
Článok 13 

Konanie valného zhromaždenia 
 
1. Valnému zhromaždeniu predsedá jeden zo spoločníkov.  

2. Povinnosťou predsedajúceho je zabezpečiť obstaranie riadneho zápisu z konania, ktorý 
musí obsahovať všetky prijaté rozhodnutia a odlišné názory spoločníkov. K zápisu musí byť 
priložená prezenčná listina prítomných účastníkov valného zhromaždenia. 

 
Článok 14 

Rozhodovanie valného zhromaždenia 
 
1. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 
aspoň 2/3 všetkých hlasov.  
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2. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia, ak táto spoločenská zmluva alebo zákon 
neustanovia inak, 3/4 väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. 

3. Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom 
zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať. To platí primerane 
aj na prijímanie rozhodnutí spoločníkov mimo valného zhromaždenia. 

 
Článok 15 

Rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia 
 
1. Ak s tým spoločníci súhlasia, môže byť rozhodnutie o zásadnej alebo inej otázke, ktoré by 
inak malo byť urobené na valnom zhromaždení, prijaté aj mimo valného zhromaždenia. V 
takomto prípade je rozhodnutie spoločníkov prijímané na základe ich prejavov urobených 
listom, faxom alebo elektronickou poštou.  

2. Rozhodnutie, urobené mimo valného zhromaždenia musí byť uvedené v zápise z 
najbližšieho valného zhromaždenia. 

3. Všetku organizačnú činnosť spojenú s rozhodovaním mimo valného zhromaždenia 
zabezpečujú konatelia. 

4. Návrh uznesenia predkladá spoločníkom na vyjadrenie sa konateľ alebo spoločník, ktorého 
vklad dosahuje 10% základného imania. Súčasťou návrhu musí byť oznámenie o lehote na 
písomné vyjadrenie sa k návrhu uznesenia. 

 
Článok 16 

Konatelia spoločnosti 
 
1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene 
spoločnosti a za ňu podpisovať samostatne.  

2. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických 
osôb. 

3. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť 
zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. 

4. ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo iné, konatelia nesmú: 
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou 
činnosťou spoločnosti, 
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti, 
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločníci s neobmedzeným ručením, 
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu 
inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania. Toto neplatí, ak ide o právnickú 
osobu, na podnikaní ktorej sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa. 

5. Pri založení spoločnosti ustanovili spoločníci týchto konateľov: 
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Ing. Peter Weis, rod.č.: 850731/8724 
bytom: 010 01  Žilina, Hlinská 8 

Ing. Katarína Knapcová, rod.č.: 865630/8474          
bytom : 010 08  Žilina, Nanterská 6 

6. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v 
písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. 

7. Konatelia sú povinní predkladať spoločníkom polročne prehľad o hospodárení a majetku 
spoločnosti vždy do 30. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného polroka. 

8. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia je nutný k týmto úkonom konateľa: 
a) zriaďovanie a vedenie pobočiek spoločnosti, 
b) získavanie účasti na iných spoločnostiach, 
c) uzatváranie zmlúv o prenájme alebo leasingu na dobu dlhšiu ako 1 rok alebo v hodnote 
vyššej ako 10 000 EUR, 
d) prevzatie vlastných záväzkov v akejkoľvek forme, 
e) prevzatie ručiteľských záväzkov, poskytnutie pôžičiek a úverov. 

9. Konatelia sú povinní konať vo všetkých záležitostiach so starostlivosťou riadnych 
obchodníkov. Sú povinní postupovať v súlade so spoločenskou zmluvou a rozhodnutiami 
valného zhromaždenia. Inak sa vzťah medzi konateľmi spoločnosti a spoločnosťou riadi 
primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. 

 
Článok 17 

Riešenie sporov o kompetenciu 
 
Riešenie prípadných sporov o kompetenciu medzi konateľmi a valným zhromaždením 
prislúcha valnému zhromaždeniu, pričom je rozhodujúce stanovisko valného zhromaždenia. 

 
Článok 18 

Odmena konateľov 
 
Výšku odmeny konateľom stanoví valné zhromaždenie svojím rozhodnutím. 

 
IV.ČASŤ 

Hospodárenie spoločnosti 

Článok 19 
Účtovné obdobie 
 
Prvé účtovné obdobie spoločnosti začína jej zapísaním do obchodného registra a končí dňom 
31.12.2011. Každé ďalšie účtovné obdobie je zhodné s kalendárnym rokom. 
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Článok 20 

Účtovníctvo spoločnosti 
 
Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim príslušným 
záväzným právnym predpisom. 

 
Článok 21 

Účtovná závierka 
 
1. Konatelia sú povinní zabezpečiť zostavenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky v 
lehote vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zostavenú riadnu závierku 
spolu s návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období 
predložia konatelia na posúdenie a rozhodnutie najbližšiemu valnému zhromaždeniu 
spoločníkov, ktoré musí byť zvolané najneskôr do 30. marca príslušného roka.  

2. Účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným 
právnym predpisom a zásadám riadneho vedenia účtovníctva tak, aby poskytovala úplné 
informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške 
dosiahnutého zisku alebo prípadnej strate. 

3. V prípadoch, keď to určuje osobitný zákon, zabezpečujú konatelia overenie účtovnej 
závierky audítorom. 

 
Článok 22 

Rozdelenie zisku spoločnosti 
 
1. O spôsobe rozdeľovania zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.  

2. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na 
dane a po doplnení rezervného fondu delí na tieto časti : 
a) časť, ktorá bude pridelená do iných fondov ak sú zriadené, 
b) časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti, 
c) časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov. 

3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu 
ponechá spoločnosti, alebo sa celý vyplatí spoločníkom. 

4. Zisk, o ktorom valné zhromaždenie rozhodne, že bude vyplatený spoločníkom, sa rozdelí 
tak, že každému spoločníkovi bude vyplatený podiel zo zisku určeného na rozdelenie 
spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. 

5. Podiel na zisku môže byť vyplatený spoločníkom iba vtedy, ak čisté obchodné imanie 
spoločnosti presahuje základné imanie. Za túto skutočnosť zodpovedajú konatelia. 
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Článok 23 

Krytie strát spoločnosti 
 
1. O spôsobe krytia strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľov. 
Stratu spoločnosti možno kryť z prostriedkov rezervného fondu, z iného majetku spoločnosti 
prevyšujúceho základné imanie spoločnosti, znížením základného imania alebo príplatkovou 
povinnosťou spoločníkov, prípadne kombináciou týchto spôsobov.  

2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že spoločníci sú povinní prispieť na úhradu strát 
spoločnosti príplatkom nad výšku svojich vkladov až do výšky polovice základného imania 
spoločnosti. Príplatok sa poskytuje v peniazoch s tým, že výška a lehota splatnosti sa riadi 
rozhodnutím valného zhromaždenia. 

 
Článok 24 

Rezervný fond 
 
1. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vyčísleného v účtovnej závierke 
spoločnosti za rok, v ktorom sa po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého 
zisku, nie však viac ako 10% základného imania.  

2. Rezervný fond bude spoločnosť každoročne dopĺňať o sumu rovnajúcu sa 5% z čistého 
zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke spoločnosti až do dosiahnutia výšky 10% 
základného imania. 

 
Článok 25 

Zvýšenie ( zníženie ) základného imania 
 
1. Zvýšenie základného imania možno zabezpečiť ďalšími vkladmi spoločníkov, použitím 
nerozdeleného zisku alebo prostriedkov vytvorených fondov spoločnosti. Zvýšenie je 
povolené až po splatení základného imania spoločnosti stanoveného touto zmluvou.  

2. K zníženiu základného imania môže dôjsť len výnimočne v dôsledku vylúčenia spoločníka 
(ov), resp. zániku účasti spoločníka v spoločnosti, a aj to len za predpokladu, že základné 
imanie spoločnosti neklesne pod minimálnu úroveň stanovenú Obchodným zákonníkom. 

3. Konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po 
rozhodnutí valného zhromaždenia dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení 
sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po 
poslednom oznámení. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje 
pohľadávky, uspokojiť tieto pohľadávky. 
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V. ČASŤ 

Zánik účasti v spoločnosti 

Článok 26 
Spôsob zániku účasti v spoločnosti 

1. Účasť spoločníka v spoločnosti počas trvania spoločnosti zaniká: 
a) prevodom obchodného podielu 
b) vylúčením spoločníka 
c) zrušením spoločníka súdom 
d) úmrtím spoločníka 

2. Spoločník nemôže jednostranne zo spoločnosti vystúpiť, môže však navrhnúť, aby súd 
zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v 
spoločnosti zostal. 

3. Spoločnosť môže požiadať súd o vylúčenie spoločníka, ktorý závažným spôsobom porušil 
svoje povinnosti, hoci k ich plneniu bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne 
upozornený. 

4. Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti zrušil súd, alebo ktorý bol vylúčený, vzniká 
právo na vyplatenie podielu. Rovnaké právo má dedič alebo právny nástupca spoločníka, ak 
valné zhromaždenie nevyslovilo súhlas s prevodom obchodného podielu na dediča alebo ak sa 
dedič neprihlási o svoju účasť v spoločnosti. 

5. Vyrovnávací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v 
spoločnosti zanikla, ku splateným vkladom všetkých spoločníkov. 

6. Výplatu vyrovnávacieho podielu v peniazoch zabezpečujú konatelia spoločnosti na základe 
výsledkov riadnej účtovnej závierky za rok, v ktorom účasť spoločníka zaniká, týmto 
spôsobom: 
a) 30 % do troch mesiacov od jej schválenia, 
b) zostatok do jedného roka od jej schválenia, ak sa s oprávnenou osobou nedohodlo inak. 

 
VI. ČASŤ 

Zánik a zrušenie spoločnosti 

Článok 27 
Spôsoby zrušenia spoločnosti 
 
1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. 

2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie 
prechádza na právneho nástupcu. O zrušení spoločnosti zlúčením, splynutím alebo rozdelením 
rozhoduje valné zhromaždenie. 

3. Spoločnosť sa ruší bez právneho nástupcu na základe: 
a) rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, a to dňom prijatia rozhodnutia, 
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b) rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti z dôvodov uvedených v zákone, a to dňom 
uvedeným v rozhodnutí, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, 
že majetok nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo 
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločnosti, 
d) iného dôvodu ustanoveného osobitnými právnymi predpismi 

4. Návrh na zápis zrušenej spoločnosti a právny dôvod jej zrušenia do obchodného registra 
podávajú konatelia do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti. 

 
Článok 28 

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie 
 
1. Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie 
s inou spoločnosťou, príp. sa rozdelí.  

2. Na splynutie spoločnosti alebo zlúčenie spoločností sa vyžaduje schválenie zmluvy o 
splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností. Na schválenie sa vyžaduje súhlas všetkých 
spoločníkov zanikajúcich spoločností, v prípade zlúčenia aj spoločníkov nástupníckej 
spoločnosti. V zmluve o splynutí alebo v zmluve o zlúčení spoločností možno so súhlasom 
všetkých dotknutých spoločníkov dohodnúť, že niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností 
sa nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti a že nástupnícka spoločnosť im vyplatí 
vyrovnávací podiel. 

3. Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia spoločnosti, pričom 
je potrebný súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcej spoločnosti. So súhlasom všetkých 
dotknutých spoločníkov možno dohodnúť, že niektorí spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa 
nestanú spoločníkmi nástupníckych spoločností, ktoré im vyplatia vyrovnávací podiel. 

4. Návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra 
podávajú všetky zanikajúce a nástupnícke spoločnosti. Účinky splynutia, zlúčenia alebo 
rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. 

 
Článok 29 

Zmena právnej formy spoločnosti 
 
1. Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo 
družstvo, ak zákon neustanovuje inak, a to rozhodnutím o zmene právnej formy spoločnosti.  

2. Konatelia sú povinní vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického 
hľadiska vysvetlia a odôvodnia zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá 
spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote na zaslanie pozvánky o 
konaní valného zhromaždenia, t.j. najneskôr 5 dní pred jeho konaním. 

3. Na základe dohody spoločníkov môže niektorým spoločníkom zaniknúť účasť v 
spoločnosti ku dňu účinnosti zmeny právnej formy a spoločnosť im vyplatí vyrovnávací 
podiel. 



23 
 

4. Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny právnej formy do 
obchodného registra. Týmto zápisom jestvuje spoločnosť v právnej forme, na akú bola 
zmenená. 

5. Ak sa po zmene právnej formy nevytvára základné imanie alebo sa vytvára nižšie základné 
imanie ako pred zmenou právnej formy, sú konatelia povinní oznámiť do 30 dní od účinnosti 
zmeny právnej formy túto zmenu známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky 
voči spoločnosti pred dňom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej formy, a zverejniť 
ju dvakrát za sebou najmenej s 30 dňovým odstupom spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky, ktoré majú voči spoločnosti a ktoré neboli ku dňu nadobudnutia účinnosti 
zmeny právnej formy voči tretím osobám splatné. 

 
Článok 30 

Likvidácia spoločnosti 
 
1. Likvidáciu obchodného imania spoločnosti pri jej zrušení rozhodnutím valného 
zhromaždenia vykoná jeden z konateľov ako likvidátor, ktorého vymenuje valné 
zhromaždenie pri rozhodnutí o zrušení spoločnosti. Valné zhromaždenie určuje tiež výšku 
odmeny likvidátora.  

2. Návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie a meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej 
osoby – likvidátora s uvedením spôsobu konania v mene spoločnosti do obchodného registra 
podávajú konatelia spoločnosti do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti s 
likvidáciou. 

3. Počas likvidácie používa spoločnosť svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. 
Dňom, ku ktorému bol likvidátor zapísaný do obchodného registra, prechádza právo konať v 
mene spoločnosti na likvidátora. Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti len vo 
veciach spojených s likvidáciou. 

4. Ku dňu začatia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému 
zhromaždeniu na schválenie. Do 30 dní od svojho zápisu do obchodného registra zostaví 
likvidátor otváraciu rozvahu ku dňu začatia likvidácie a odovzdá ju všetkým spoločníkom 
spolu s likvidačným plánom a s inventarizačným zápisom o mimoriadnej inventarizácii 
hospodárskych prostriedkov vykonanej ku dňu začatia likvidácie. 

5. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä: 
a) sústrediť všetky peňažné prostriedky v jednom peňažnom ústave, 
b) dokončiť bežné záležitosti, 
c) vysporiadať dane, odvody a poplatky, 
d) speňažiť majetok spoločnosti najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom, 
e) podávať spoločníkom mesačné a záverečné hlásenie o priebehu likvidácie doložené 
účtovnou závierkou. 

6. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju spoločníkom 
na schválenie spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie 
likvidačného zostatku. Na tento účel zvolá valné zhromaždenie, najneskôr do 15 dní odo dňa 
skončenia likvidácie. 
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7. Ak valné zhromaždenie k návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a ku konečnej správe 
neprijme rozhodnutie, považuje sa účtovná závierka, konečná správa a návrh na rozdelenie 
likvidačného zostatku za schválené uplynutím 1 mesiaca odo dňa zasadnutia valného 
zhromaždenia, ktoré malo o návrhoch likvidátora rozhodnúť. 

8. Likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy podľa osobitného zákona. Uložením sa 
považuje likvidácia za skončenú. 

9. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu 
na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz 
spoločnosti z obchodného registra. Účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom na 
rozdelenie likvidačného zostatku priloží likvidátor k návrhu na výmaz a uložia sa do zbierky 
listín. 

10. Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z titulu nároku na podiel na likvidačnom 
zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti. 

 
VII. ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

Článok 31 
Právne vzťahy a riešenie sporov 
 
1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto spoločenskej zmluvy, vzájomné vzťahy medzi 
spoločníkmi a ostatné právne vzťahy vo vnútri spoločnosti sa riadia vo veciach, ktoré 
neupravuje táto zmluva, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré platia na území 
Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Prípadné rozpory medzi spoločníkmi a spory týkajúce sa konateľov, ktorí nie sú 
spoločníkmi, budú riešené cestou zmieru. 

3. Ak sa nepodarí vyriešiť takýto spor cestou zmieru, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená 
predložiť ho na riešenie zvolenému rozhodcovi a v prípade nevyriešeného sporu rozhodcom 
podať žalobu na prejednanie príslušnému súdu v Slovenskej republike. 

 
Článok 32 

Vyhotovenie spoločenskej zmluvy 
 
Táto spoločenská zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia 
spoločníci spoločnosti a ďalšie rovnopisy budú použité nasledovne: 
- 1 rovnopis k ohláseniu na Živnostenský úrad v Žilina, 
- 2 rovnopisy k Návrhu na zápis do obchodného registra, 
- 1 rovnopis na založenie k dokumentácii spoločnosti. 
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Článok 33 

Zmeny a doplnky spoločenskej zmluvy 
 
1. O zmenách a doplnkoch spoločenskej zmluvy rozhoduje valné zhromaždenie.  

2. Ak navrhovaná zmena alebo doplnok spoločenskej zmluvy predstavuje sprísnenie 
doterajších alebo vznik nových povinností spoločníkov, prípadne obmedzenie ich práv, je 
potrebný k rozhodnutiu valného zhromaždenia o prijatí tejto zmeny alebo doplnku súhlas 
všetkých spoločníkov. 

 
Článok 34 

 
Výdavky spojené so založením a zmenami v spoločnosti, so získaním živnostenského 
oprávnenia, s jej zápisom do obchodného registra a so získaním príslušných povolení 
potrebných na jej podnikanie znáša spoločnosť. Predpokladané náklady súvisiace so 
založením a vznikom spoločnosti sú nasledovné: 
- notárske poplatky      30 EUR 
- kolky(návrh na zápis do OR) 331 EUR 
- kolky (živnostenské opráv.)              26 EUR 
- poradenské služby pri spracovaní spoločenskej zmluvy a ostatných náležitostí potrebných 
pre vznik spoločnosti    200 EUR 
- cestovné         20 EUR 
- kopírovacie služby       15 EUR 
SPOLU    622 EUR. 

 
 

Článok 35 
Výhody poskytnuté zakladateľom spoločnosti 

 
Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k 
nadobudnutiu oprávnenia na činnosť spoločnosti nebudú poskytnuté žiadne výhody. 

 
Článok 36 

Podpisové vzory 
 
1. Spoločníci svojimi podpismi potvrdzujú svoj súhlas so znením a s obsahom tejto 
spoločenskej zmluvy.  

2. Podpisy spoločníkov ktorí sú súčasne konateľmi, budú slúžiť ako ich podpisové vzory. 

3. Spoločníci prehlasujú, že táto spoločenská zmluva je spísaná podľa ich skutočnej vôle, 
ktorú prejavili slobodne a vážne. 
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Článok 37 

Záverečné ustanovenie 
 
Táto spoločenská zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými spoločníkmi.  
 
 
 
 
 

V Žiline dňa   ............................................ 

 

 

 

Podpisy spoločníkov: 

Ing. Peter Weis  .............................................. 

 
Ing. Katarína Knapcová .............................................. 
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Príloha č. 7: Nájomná zmluva  
 
 
 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 
 

o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č.116/1990 
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1. Prenajímateľ:   BYTY - SLOVAKIA, s.r.o 
    sídlo:         Mariánske námestie 193/12, 010 01  Žilina 
    zastúpený:         Ing. Pavol Kučera  
    bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
    číslo účtu:    165 733 124/0900 
    IČO:   36426482 
 
 
2. Nájomca:  Fit&Fun, s. r. o.  
    sídlo:  Europalace, Za plavárňou 4, 010 08  Žilina 
    zastúpený:  Ing. Peter Weis 
    bankové spojenie: Tatra banka, a s.  
    číslo účtu:   198 855 035/1100 
    IČO:  52535184 
 
 
3. Nájom je viazaný len na zmluvné strany a je neprenosný na iné právnické alebo 

fyzické  osoby.  
 
 Nájomca si prenajíma predmet zmluvy za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti. K 
zmluve prikladá doklad o tom, že je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť. (aktuálny 
výpis z Obchodného registra, živnostenský list)  
 

Čl. II 
Predmet nájmu 

 
1.Vlastníkom nehnuteľnosti – ( budova, na ulici Za plavárňou 4, v Žiline evidovanej na 

Správe katastra v Žiline, katastrálne územie Žilina, list vlastníctva č. 3181 na parcele č. 63) 
je Žilinský samosprávny kraj so sídlom Hollého 7, P.O. Box B-91, 011 81, Žilina. 
Prenajímateľ má predmetnú nehnuteľnosť  

  ( zverenú do správy alebo v užívaní ) a je oprávnený predmet nájmu prenajať nájomcovi. 
 
2.Predmet nájmu – (nebytový priestor, miestnosť č. 345 na 3 poschodí, 320 m² prenajatej 

plochy. ) 
 
3. Nájomca má právo užívať miestnosti sociálneho zariadenia. 
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Čl. III 
Účel nájmu 

 
 

1. Prenajatý nebytový priestor sa bude využívať ako fitenscentrum . 
 
2. Súhlas obce v zmysle ustanovení § 3 ods.2 zákona č. 116/1990 Zb. bol vydaný 1. 9. 2011 

(primátorom mesta Žilina) pod č. 253/85 dňa 17. 08. 2011. 
 

Čl. IV 
Nájomné a služby 

 
 
1. Nájom sa uskutočňuje za úhradu vo výške podľa nasledovného výpočtu: 
 
    prenajatá plocha     320 m² 
    cena                          75 EUR / m² / ročne 
 
    320m²  x ( krát ) 75 EUR / ročne =  24 000 EUR/ročne.  
 
2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť v 6- mesačných lehotách, od účinnosti 

zmluvy, výšku nájomného v pomere k rastu inflácie a zvýšiť cenu nájomného podľa 
oficiálnych údajov o inflácii publikovaných Národnou bankou Slovenska. Nájomca sa 
zaväzuje pristúpiť k uzavretiu dodatku zmluvy z uvedeného dôvodu najneskôr v lehote 15 
dní od predloženia dodatku prenajímateľom. 

 
3. Služby         
     
     a) Nižšie uvedené výšky záloh na dodávku služieb prenajímateľ primerane zvýši  
         alebo zníži, pokiaľ  vyúčtovanie vykáže nedoplatok alebo preplatok presahujúci  
          sumu  10 % z dojednanej  zálohy. 
            
    - záloha na teplo, teplú vodu 100 EUR 
    - záloha na studenú vodu a stočné 50 EUR 
    - záloha na elektrickú energiu 130 EUR 
    - záloha na odvoz odpadu 20 EUR 
    
 
4. Úhrady nájomného /nebytových priestorov a hnuteľných vecí/, záloha na ÚK, TV, STV, 

stočné, odber elektrickej energie, odvoz odpadu, telefón, bude nájomca uhrádzať na účet 
prenajímateľa /napríklad/ za každý kalendárny mesiac k poslednému dňu mesiaca, kedy je 
úhrada splatná, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho mesiaca. 

 
 
5. V prípade, že nájomca neuhradí úhradu v dohodnutej lehote, zaplatí prenajímateľovi od 

prvého dňa  omeškania úrok z omeškania v zmysle ustanovenia § 3 Nariadenia vlády SR 
č. 87/1995 Z. z., ktorý je vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou 
bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. 
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6. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať úhrady podľa tejto zmluvy až do doby riadneho vrátenia 
prenajatého priestoru a hnuteľných vecí prenajímateľovi, a to podľa spísaného 
technického záznamu. 

 
 

Čl. V 
Doba nájmu 

 
 

1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  a to od 1. 11. 2011 do 1. 11. 2017 
 
2. Nájom zaniká uplynutím doby nájmu, výpoveďou alebo obojstrannou dohodou . 
    
3. Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak : 
    a) nájomca užíva prenajatý priestor v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, resp. 

nedodržuje ustanovenia tejto zmluvy, 
    b) nájomca  viac ako 1 mesiac mešká s platením úhrad podľa čl. IV tejto zmluvy, 
    c) nájomca neposkytuje prenajímateľovi služby,  na poskytovanie ktorých sa zaviazal ( 

napr. ak sa dohodlo, že časť nájomca bude upratovať zvyšné priestory v budove ) 
    d) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú prenajatý priestor napriek písomnému 

upozorneniu hrubo porušujú dobré mravy v prenajatom priestore, 
    e) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmene stavby, ktorá bráni užívať prenajatý 

priestor, 
    f) ak nájomca  prenechá prenajatý priestor alebo jeho časť do podnájmu inému, bez súhlasu  

prenajímateľa. 
 
4. Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu, ak : 
    a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor prenajal, 
    b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie, 
 
    c) prenajímateľ odovzdal nájomcovi nebytový priestor v stave nespôsobilom pre dohodnuté 

užívanie a nebolo dohodnuté inak. ( napr. zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že 
nespôsobilý nebytový priestor si nájomca upraví a dá do spôsobilého stavu na vlastné 
náklady ) 

 
5.  Výpovedná lehota je obojstranne pri bode 3 a 4 jeden mesiac. Lehota sa počíta od prvého 

dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
   

Čl. VI 
Ďalšie ustanovenia 

 
 
1. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie požiarnej ochrany v prenajatom priestore (prenajatých 

priestoroch), za jeho (ich) vybavenie požiarnou technikou, za stav požiarnej prevencie, za 
spracovanie predpísanej požiarnej dokumentácie podľa Vyhlášky MV č. 121/2002 Z. z. 
a za vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok. 

 
2. Nájomca zodpovedá za bezpečný výkon práce v prenajatom priestore a za bezpečné 

pracovné prostredie. 
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3. Nájomca je povinný sprístupniť pracovníkom prenajímateľa prenajatý priestor za účelom 
preverenia spôsobu užívania priestorov alebo za účelom vykonania potrebných opráv. 

 
4. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu 

nevyhnutných opráv. 
 
5. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, 

zničenie predmetu nájmu alebo jeho  odcudzenie.   
 
6.  Nájomca je povinný sprístupniť predmet nájmu v nevyhnutnom rozsahu za účelom 

uskutočnenia odborných prác potrebných na ochranu nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa (v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ochrannom 
pásme) v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

 
     Toto ustanovenie sa uvedie v zmluve, len keď predmet nájmu je kultúrnou pamiatkou. 
 
7. Nájomca je povinný zabezpečiť na svoje náklady opravy súvisiace s užívaním prenajatého 

priestoru a bežnú údržbu teda zabezpečiť úkony spojené s obvyklým udržiavaním 
prenajatého priestoru ako je napr. upratovanie, maľovanie a pod . 

 
      Nariadenie vlády SR č.87/1995 Z. z. – k § 687 ods.2 OZ. 
 
8. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v prenajatom   

priestore bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Ukončenie stavebných 
úprav, ktoré nájomca vykoná s povolením prenajímateľa, je povinný písomne oznámiť 
prenajímateľovi. 

 
9. Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi vinou nájomcu alebo osôb, 

ktoré nebytový priestor užívajú spolu s nájomcom. Nájomca je povinný odstrániť na svoje 
náklady škody, ktoré spôsobil sám alebo tí, ktorí s ním prenajatý priestor užívajú. Ak sa 
tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu škody 
odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu nákladov. 

 
10. Nájomca je oprávnený dať vec do podnájmu inej osobe, len po predchádzajúcom súhlase 

prenajímateľa. 
 
      Podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. podnájom je možné uzavrieť len na dobu určitú.  
Pred uplynutím doby podnájmu, podnájom zaniká vždy vtedy, ak dôjde k zániku nájomného  
vzťahu, od ktorého je odvodený. 
 
11.Pri skončení nájmu, je nájomca povinný vrátiť prenajatý priestor v stave            v akom ho 

prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a úpravy vykonané so súhlasom 
prenajímateľa. 

 
Je vhodné, aby sa v zmluve dohodlo akým spôsobom bude nebytový priestor poistený, 

tzn. kto ho dá poistiť, na náklady koho, proti čomu ,atď. 
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Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ výslovne neuvádzajú v tejto zmluve inak, budú sa na 
ňu vzťahovať príslušné ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

 
2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, jeden je určený pre prenajímateľa, jeden pre 

nájomcu a dva pre Žilinský samosprávny kraj.  
 
3. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú : 
     a) Súhlas Žilinského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením §9 Zásad hospodárenia 

s majetkom Žilinského samosprávneho kraj - ktorý bol daný uznesením číslo 253/85 zo 
dňa 1. 9. 2011( keď schvaľuje zastupiteľstvo ) 

 
     b -nákres umiestnenia prenajímaných priestorov, 
 
     d-( doklad o nájomcovi ako právnickej osobe, potvrdzujúci oprávnenie na výkon 

podnikateľskej činnosti, výpis  z Obchodného registra, živnostenský list) 
      
4. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, musia byť očíslované, ale 

účinné budú len po predchádzajúcom súhlase  Žilinského samosprávneho kraja. 
 
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
 
V ................. dňa ................ 
 
 
 
prenajímateľ:      nájomca: 
 
 
 
.........................                                                           ................................ 
Ing. Pavol Kučera                                                                  Ing. Peter Weis  
(konateľ spoločnosti)      (konateľ spoločnosti) 
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