
Zakladateľská listina 
o založení spoločnosti s ručením obmedzením 

 
 

Článok 1 
Zakladateľ 

 
 Zakladateľom spoločnosti je jediný spoločník: 
 Petra Kubisová, r.č. 895818/6921, trvale bytom A. Mamateja 2441/13, 036 01 Martin, občan Slovenskej 
republiky, ktorý zakladá obchodnú spoločnosť Daria, s. r. o. za týchto podmienok: 
 
 

Článok 2 
Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 
2.1. Spoločnosť bude podnikať pod obchodným menom: Daria, s. r. o. 
2.2. Sídlo spoločnosti je 29. augusta 4812/12, 036 01 Martin 
2.3. Spoločnosť je oprávnená zriaďovať organizačné zloţky spoločnosti na území Slovenskej republiky ako aj v 

zahraničí. 
 

 
Článok 3 

Doba trvania spoločnosti 
 

3.1. Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
3.2. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do Obchodného registra. 
3.3. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom vzniku a končí 31. decembra toho istého  roku. Ďalšie 

obchodné roky sú zhodné s kalendárnymi rokmi. 
3.4. Zánik spoločnosti (výmazom z obchodného registra) bliţšie upravujú osobitné ustanovenia tejto zmluvy a 

platné právne predpisy. 
 
 

Článok 4 
Právne postavenie spoločnosti 

 
4.1. Spoločnosť je právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou, zaloţenou za účelom podnikania podľa 

slovenského práva. 
4.2. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. 
4.3. Spoločník ručí podľa zákona za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu, zapísaného 

v obchodnom registri. 
 

 
Článok 5 

Predmet podnikania 
 

5.1. Predmetom podnikania spoločnosti je: 
– Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom ţivností (veľkoobchod). 
– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. 
– Sprostredkovateľská činnosť v oblasti sluţieb. 

5.2. Spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosti uvedené v bode 5.1. na území Slovenskej republiky, ako aj v 
zahraničí, pre slovenské ako aj pre zahraničné právnické osoby a fyzické osoby. 

5.3. Spoločník berie na vedomie, ţe na podnikanie v danom predmete činnosti je potrebné ţivnostenské 
oprávnenie. 

 
 

Článok 6 
Základné imanie spoločnosti a vklad spoločníka 

 
6.1. Základné imanie spoločnosti je zakladateľom – jediným spoločníkom stanovené vo výške  

5000,- EUR (slovom päťtisíc eur). 
6.2. Vklad spoločníka je peňaţný a bude v plnej výške splatený pred zápisom spoločnosti do Obchodného 

registra v hotovosti do pokladne spoločnosti. 
 

 



Článok 7 
Správca vkladu 

 
7.1. Správcom vkladu sa z tejto listiny stáva Petra Kubisová, r.č. 895818/6921, bytom A. Mamateja 2441/13, 

036 01 Martin. 
 
 

Článok 8 
Zvýšenie alebo zníženie základného imania 

 
8.1. O zvýšení a zníţení základného imania rozhoduje valné zhromaţdenie. 
            Zvýšiť základné imanie spoločnosti moţno: 
            a) novým peňaţným alebo nepeňaţným  vkladom zakladateľa, 
            b) z nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, 
            c) prevzatím záväzku na nový vklad inou osobou. 
8.2. Pri zníţení základného imania sa nesmie zníţiť jeho hodnota pod 5000,- EUR. Zníţenie sa nesmie 

uskutočniť na úkor veriteľov spoločnosti. 
8.3. Konateľ je povinný zverejniť zníţenie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po 

sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení vyzve veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky 
v lehote 90 dní po poslednom oznámení. 

8.4. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásili svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie 
ich pohľadávok, alebo im tieto pohľadávky uspokojiť. 

8.5. Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia alebo zníţenia základného 
imania do Obchodného registra. 

 
 

Článok 9 
Rezervný fond 

 
9.1. Spoločnosť pri svojom vzniku nevytvára rezervný fond. 
9.2. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom 

zisk po prvý raz vytvorí a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného 
imania. 

9.3. Tento fond je povinná kaţdoročne dopĺňať o sumu 5% čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej 
uzávierke aţ do dosiahnutia výšky rezervného fondu 10% základného imania. 

9.4. O jeho pouţití rozhoduje konateľ, pričom ho môţe pouţiť iba na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, 
ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. 

 
 

Článok 10 
Obchodný podiel 

 
10.1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu časť na spoločnosti. Celý 

obchodný podiel prináleţí zakladateľovi. 
10.2. Jediný spoločník má právo na predaj svojho obchodného podielu, príp. jeho časti podľa ustanovení 

Obchodného zákonníka a tejto zakladateľskej listiny 
10.3. Smrťou zakladateľa spoločnosť nezaniká. Jeho obchodný podiel sa dedí v zmysle  

§ 116 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
10.4. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do Obchodného registra. Zápisom zmeny v Obchodnom registri 

prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu. 
 

 
Článok 11 

Valné zhromaždenie 
 

11.1. V zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaţdenia vykonáva jediný spoločník. 
11.2. Rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaţdenia musia mať 

písomnú formu a musia byť podpísané jeho štatutárnym orgánom. 
 

 
Článok 12 
Konateľ 

 
12.1. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je jeden konateľ, ktorý je zakladateľom spoločnosti. 
12.2. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť 



tak, ţe k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. 
12.3. Do pôsobnosti konateľa patrí predovšetkým: 
            a) riadenia beţných záleţitostí spoločnosti, 
            b) pracovnoprávne záleţitosti, 
            c) konanie v mene spoločnosti, 
            d) vedenie evidencie účtovníctva spoločnosti podľa platných právnych predpisov,  
            e) vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na rozdelenie zisku, 
            f) uzatváranie zmlúv, 
            g) vedenie knihy zápisov a rozhodnutí valného zhromaţdenie, 
            h) disponovanie rezervným fondom a prostriedkami na účte spoločnosti, 
            i)schvaľovanie vnútorných organizačných predpisov spoločnosti, 
            j) vykonávanie rozhodnutí valného zhromaţdenia. 
12.4. Za konateľa spoločnosti bola menovaná: Petra Kubisová, r. č. 895818/6921, trvale bytom A. Mamateja 

2441/13, 036 01 Martin, občan Slovenskej republiky. 
                                                              

 
Článok 13 

Práva  a povinnosti spoločníka 
 

13.1. Spoločník má tieto základné práva: 
            a) podieľať sa na riadení a kontrole spoločnosti, 
            b) nahliadať do obchodných kníh a účtovných a evidenčných dokladov, 
            c) oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia spoločnosti, 
            d) voliť a byť volený do orgánov spoločnosti, 
            e) v prípade potreby preveriť nezávislým expertom informácie o hospodárení spoločnosti, ktoré mu boli 

poskytnuté, 
            f) podieľať sa na zisku spoločnosti určenom podľa článku 14, 
            g) podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti určenom podľa článku 16. 
13.2. Spoločník má tieto základné povinnosti: 

a) zloţiť v stanovenej lehote svoj vklad do základného imania spoločnosti a príspevok na vytvorenie 
rezervného fondu. Konateľ oznámi bez zbytočného odkladu Obchodnému registru splatenie celého 
vkladu kaţdého spoločníka. 

            b)   prispieť na základe rozhodnutia valného zhromaţdenia na úhradu strát spoločnosti, 
            c)   vykonávať svoju činnosť pre spoločnosť tak, aby dosiahla čo najlepšie hospodárske výsledky, 
            d)   zachovávať o veciach spoločnosti obchodné tajomstvo, 
            e)   zdrţať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, alebo poškodiť dobré meno spoločnosti. 
13.3. Spoločník týmto prehlasuje, ţe bude pracovať čestne a korektne pre spoločnosť a bude sa maximálne 

usilovať o jej ďalší rast a rozvoj. 
 
 

Článok 14 
Rozdelenie zisku 

 
14.1. Zisk v spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí: 
            a) na splnenie daňových povinností štátu, 
            b) na povinný prídel do rezervného fondu, 
            c) na výplatu podielu na zisku spoločníkovi. 
14.2. Na výplatu zisku nemoţno pouţiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré sa majú pouţiť na 

doplnenie rezervného fondu. 
 
 

Článok 15 
Zrušenie a zánik spoločnosti 

 
15.1. Zrušenie a zánik spoločnosti sa riadia ustanoveniami § 68, § 69 a § 152 Obchodného zákonníka: 
            a) rozhodnutím valného zhromaţdenia, 
            b) vyhlásením konkurzu na spoločnosť alebo zamietnutím návrhu ma vyhlásenie                  
                konkurzu pre nedostatok majetku, 
            c) rozhodnutím súdu podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka, 
            d) rozhodnutím súdu podľa § 152 Obchodného zákonníka. 
15.2. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu v Obchodného registra. 
15.3. Pri zániku spoločnosti s likvidáciou, po vykonanej likvidácii a uhradení všetkých  záväzkov spoločnosti sa 

zostávajúci majetok vydá spoločníkovi. Pri zrušením spoločnosti s likvidáciou má jediný spoločník právo 
vymenovať likvidátora pre uskutočnenie likvidácie. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, pokiaľ jej imanie 
prechádza na právneho zástupcu. 



15.4. Jediný spoločník môţe v súlade s § 69b Obchodného zákonníka rozhodnúť o zmene právnej    
            formy spoločnosti. Zmenou právnej formy spoločnosti ako právnická osoba nezaniká. 
 

 
Článok 16 

Záverečné ustanovenia 
 

16.1. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so zaloţením a vznikom spoločnosti   
            predstavujú cca 700 EUR a pozostávajú najmä z úhrady správneho poplatku za  
            vydanie ţivnostenského oprávnenia, poplatkov za overenie podpisov spoločníka na  
            listinách, poplatkov za výpisy z registra trestov, súdneho poplatku za zápis do 
            obchodného registra a trovy právnej pomoci. 
16.2. Túto zmluvu moţno zmeniť len rozhodnutím valného zhromaţdenia podľa bodu  11.2. Konateľ je 

povinný nahlásiť zmeny zmluvy bez zbytočného odkladu do Obchodného registra. 
16.3. Všetky náklady súvisiace so zaloţením a vznikom spoločnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom 

obchodnom roku. 
16.4. Spoločník prehlasuje, ţe sa so zmluvou dôkladne oboznámil, jej úplné znenie je správne a úplné, ţe jej 

rozumie a na znak súhlasu podpisuje. 
 

Článok 17 
Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa 

 Konateľ 
 meno a priezvisko:  Petra Kubisová 
 r. č:    895818/6921 
 adresa:   A. Mamateja 2441/13, 036 01 Martin 
 

ako konateľ spoločnosti vyhlasujem a svojím podpisom na tejto zmluve na účely § 3 ods. 1 písm. e) zákona 

č. 530/2003 Z. z. potvrdzujem, ţe:  
- mám plnú spôsobilosť na právne úkony,  
- nemám záznam v registri trestov Slovenskej republiky,  
- nemám právoplatne uloţený zákaz činnosti,  
- nemám vedomosť o ţiadnych iných skutočnostiach, ktoré by boli prekáţkou výkonu funkcie 

konateľa. 

 

Podpis na tejto listine slúţi zároveň ako podpisový vzor konateľa. 
 
 
 V Martine dňa 14. 03. 2011    
 
          
          
  ...….................................                   ...…................................. 
        Petra Kubisová     Petra Kubisová 
 Konateľka Spoločníčka 
  Podpis uznaný pred notárom 
 



Vyhlásenie správcu vkladu 
 
meno a priezvisko:  Petra Kubisová  
r. č.:   895818/6921 
adresa:   A. Mamateja 2441/13, 036 01 Martin 
 
ako správca vkladu spoločnosti Daria, s.r.o. so sídlom 29. augusta 4812/12, 036 01 Martin, podľa § 60 ods. 4 
Obchodného zákonníka a podľa § 3 ods. 1 písm. m) zákona č. 530/2003 Z. z. vyhlasujem a svojím podpisom 
potvrdzujem, ţe k dnešnému dňu bol splatený celý peňaţný vklad spoločníka do základného imania spoločnosti vo 
výške 5000 eur. 
 
 
V Martine dňa 14.03.2011 
                             
       .......................................... 
 Petra Kubisová 
 Správca vkladu 
  



 
 
 

 

Vyplní úrad  
 

_______________________________________________ 

 OBVODNÝ ÚRAD  Martin 

odbor živnostenského podnikania 

FORMULÁR pre právnickú osobu  
ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, podľa § 45, § 45a) a § 46 zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

ČASŤ A.1 Podnikateľský subjekt 

obchodné meno: Daria, s. r. o. 

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

identifikačné číslo (IČO, ak bolo pridelené): 

Sídlo právnickej osoby   

ulica: 29. augusta číslo: 4812/12 okres: Martin 

obec: Martin PSČ: 036 01 štát: SR 

telefón: 0908 551 661 fax: e-mail: daria@zoznam.sk 

OZNAČENIE podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na 

území Slovenskej republiky  

 podnik zahraničnej osoby -  

 organizačná zložka podniku zahraničnej osoby -  

Adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky 

podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky (uvedie zahraničná právnická osoba, 

v štruktúre: ulica, číslo, PSČ, obec)  

 

Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby/vedúcom organizačnej zložky podniku zahraničnej 

osoby v Slovenskej republike (údaje označené
 *

 uvedie osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo 

štátov EÚ)
 

titul: priezvisko: meno: titul: 

rodné číslo:
* 

pohlavie:
* 

rodné priezvisko:
* 

miesto narodenia:
* 

dátum narodenia: 

štátna príslušnosť:  

Bydlisko vedúceho podniku zahraničnej osoby/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

Splnomocnenec v tuzemsku na doručovanie (povinné pre právnickú osobu so sídlom v zahraničí) 

titul: priezvisko: meno: titul: 

 rodné číslo: 

obchodné meno: IČO: 

Adresa splnomocnenca na doručovanie (bydliska fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: 
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ČASŤ A.2  Údaje o štatutárnom orgáne  

(údaje označené
*
 uvedie fyzická osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo štátov EÚ) 

titul: priezvisko: Kubisová meno: Petra titul: 

rodné číslo:
* 
895818/6921 pohlavie:

*
 žena rodné priezvisko:

*
 Kubisová 

miesto narodenia:
*
 Martin dátum narodenia: 18.08.1989 

štátna príslušnosť: SR pobyt na území SR do: 

spôsob konania: 
 

Adresa bydliska  

ulica: A. Mamateja  číslo: 2441/13 okres: Martin 

obec: Martin PSČ: 036 01 štát: SR 

 

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky (uvedie iba zahraničná osoba s bydliskom mimo územia 

SR) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

Údaje o štatutárnom orgáne  

(údaje označené
*
 uvedie fyzická osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo štátov EÚ) 

titul: priezvisko: meno: titul: 

rodné číslo:
* 
 pohlavie:

*
 rodné priezvisko:

*
 

miesto narodenia:
*
 dátum narodenia:  

štátna príslušnosť: pobyt na území SR do: 

spôsob konania: 

 

Adresa bydliska  

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky (uvedie iba zahraničná osoba s bydliskom mimo územia 

SR) 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

Ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, uvedie: IČO: 

obchodné meno, právna forma:  
 

Adresa sídla právnickej osoby štatutárneho orgánu 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 
 

T MV SR 2007/61-2 



ČASŤ A.3  Ostatné údaje 

 

Odbornú spôsobilosť preukazujeme nasledovnými dokladmi: 

 

Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (sídla právnickej osoby nezapisovanej do obchodného 

registra, miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej 

zložky podniku zahraničnej osoby) preukazujeme: 

 

 

 

 

 

 

Spoločne s ohlásením živnosti: 

X uvádzame údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznamovacej      

povinnosti 

 

□ predkladáme návrh na prvý zápis do obchodného registra 
 

Vyhlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé, že žiadny osobitný zákon nám 

neobmedzuje alebo nevylučuje prevádzkovať živnosť a že na náš majetok nebol 

ukončený konkurz a ani nebol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, 

že nám súdom ani správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa 

vykonávania živnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

V                                     , dňa: 

 

 

___________________________________

______ 

podpis oprávnenej osoby (oprávnených 

osôb) 

 

Príloha 

 

Doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 15,- € 

Zakladateľská listina 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti 

Nájomná zmluva 
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ČASŤ B.  Predmety podnikania 

 

Predmet podnikania: (ako prvý predmet uveďte činnosť, ktorú považujete za hlavnú) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 

 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne
*
)  

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne
*
)  

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne
*
)  

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Predmet podnikania:  

deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania: 

Ustanovený zodpovedný zástupca:  áno – nie 

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne
*
)  

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor 

 

 

Poznámka: Formulár zopakujte podľa počtu predmetov podnikania. 

 

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.  

Združenou prevádzkarňou sa rozumie trvalo zriadený priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť na účel výroby  

finálneho produktu v prípade,  ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu 

súvisí. 

Za súvisiace priestory sa považujú: sklady, stanovištia a odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na 

zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, miesto podnikania, výstavné priestory a vzorkové predajne, priestory na 

prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie, kancelárie a pod. 
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ČASŤ B.1  Súhlas zodpovedného zástupcu 

 

Zodpovedný zástupca (údaje označené
 *
 uvedie osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo štátov EÚ) 

K predmetu podnikania: 

 

 

 

 

titul: priezvisko: meno: titul: 

rodné číslo:
* 

pohlavie:
* 

rodné priezvisko:
* 

miesto narodenia:
* 

dátum narodenia: 
(ak nie je uvedené rodné číslo) 

štátna príslušnosť: 

Bydlisko zodpovedného zástupcu 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát:  

 

 

SÚHLASÍM 

s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu v zmysle § 11 zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, u práv-

nickej osoby uvedenej v časti A tohto formulára a 

VYHLASUJEM 

že uvedené údaje sú pravdivé a že 

 nebolo mi zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo povinností 

určených zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie podmienok ustanovených 

koncesnou listinou,  živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom 

 mi nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonáva-

nia živnosti 

 

 

V                                           , dňa: 

 

 __________________________ 

 podpis zodpovedného zástupcu 
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ČASŤ D.  Prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmu právnickej osoby 

Právnická osoba 

obchodné meno: Daria, s. r. o. IČO: 

 

 

Čísla účtov 

a) tuzemské 

názov peňažného ústavu predčíslie-číslo účtu/kód peňažného ústavu 

                   -                             / 

                   -                             /       

b) v zahraničí 

číslo účtu v IBAN SWIFT kód banky 

  

  

 

 

Osoby oprávnené konať v daňových veciach za právnickú osobu okrem štatutárneho 

orgánu (tieto údaje nebudú akceptované správcom dane bez splnenia podmienok 

uvedených v § 9  zákona č. 511/1992 Zb.) 

titul: priezvisko: meno: titul: 

 rodné číslo: 

obchodné meno: IČO: 

Adresa bydliska fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby 

ulica: 29. augusta číslo: 4812/12 okres: Martin 

obec: Martin PSČ: 036 01 štát: SR 

 

 

 

Iné organizačné jednotky ako prevádzkarne (adresa, ulica, číslo, PSČ, obec, označenie
*
)

 

* označenie: O = odštepný závod, B = obchodné zastúpenie, K = kancelária 

 

 
 

V                                           , dňa:                ____________________________________ 

      podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb) 
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Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti Daria, 
s. r. o. 

 
 

Meno a priezvisko: Peter Kubis 

  

Bytom: J. Kráľa 5476/2, 036 01 Martin  
     

r. č.: 648602/3721 
     
ako vlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ulici 29. augusta v obci Martin, popisné číslo 12, 
zapísanej v evidencii nehnuteľností Správy katastra pre obec Martin, katastrálne územie Martin, 
výpis z listu vlastníctva č. 2331, ako stavba/dom na parcele č. 512/337, súpisné číslo 4812, 
 
týmto udeľuje súhlas so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti Daria, s. r. o. do 
obchodného registra, ţivnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným 
zákonom. 
 
 
 
V Martine dňa 14.03.2011 
 
 
 
                   ........................................................... 
                                            



Zmluva o prenájme nebytových priestorov 
 
 
Prenajímateľ: 

Peter Kubis 
J. Kráľa 5476/2 
036 01 Martin 
 
(ďalej len ako „prenajímateľ“) 
 
a 
 
Nájomca: 

Daria, s. r. o. 
29. augusta 4812/12 
036 01 Martin 
 
zastúpená: Petra Kubisová, konateľka 
 
(ďalej len ako „nájomca“). 
 
 

uzatvárajú dnešného dňa podľa ustanovenia § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov túto zmluvu o nájme nebytových priestorov s nasledovným obsahom: 

Čl. I. 
Predmet nájmu 

1. Predmetom nájmu sú nebytové priestory, ktoré patria Petrovi Kubisovi na ulici 29. augusta v Martine, súpisné 
číslo 4812/12, na pozemku parc. č. 512/337, evidovanej na Správe katastra Martin, na liste vlastníctva č. 2331 
pre okres Martin, obec Martin, katastrálne územie Martin.  

2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory na ulici 29. augusta, súpisné číslo 
4812/12 o výmere 150 m². 

3. Predmet nájmu je bliţšie zobrazený v situačnom nákrese, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

Čl. II. 
Účel nájmu 

1. Nájomca je oprávnený uţívať nebytové priestory v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to 
pre svoju podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom činnosti uvedenom v obchodnom registri, najmä na 
predaj tovaru a poskytovanie sluţieb. 

Čl. III. 
Doba nájmu 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 14.03.2011 do 14.03.2013. 
2. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou prehliadkou priestorov. O odovzdaní a 

prevzatí predmetu nájmu do uţívania nájomcovi vyhotoví prenajímateľ odovzdávací protokol, ktorý podpíšu 
obe zmluvné strany. Prípadné nedostatky predmetu nájmu obsiahnuté v tomto protokole, budú odstránené v 
dohodnutej lehote. 

Čl. IV. 
Nájomné 

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za uţívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy vo výške: 10,-
 EUR (slovom desať eur) za 1 m² prenajatej plochy / mesačne, čo celkom predstavuje čiastku nájomného 
1500,- EUR (slovom jedentisícpäťsto eur) za celý rozsah prenajatej plochy mesačne. V nájomnom nie sú 
obsiahnuté úhrady za plnenia poskytované s uţívaním nebytových priestorov, ktoré budú uhrádzané osobitne, 
vo výške, akú reálne prenajímateľ uhrádza dodávateľom. V uvedených cenách nie je zahrnutá DPH. 

2. Nájomné je splatné mesačne a to vopred najneskôr do 15-teho dňa mesiaca predchádzajúcemu príslušnému 
mesiacu i bez doručenia faktúry alebo vyúčtovania prenajímateľa. Za deň úhrady sa povaţuje deň pripísania 
úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa. 



3. V prípade, ţe sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania 
vo výške 5% z dohodnutej mesačnej ceny prenájmu aţ do dňa zaplatenia. 

4. Ak v priebehu plynutia doby nájmu bude príslušnou inštitúciou oficiálne priznaná miera inflácie vyššia ako 10 
%, má prenajímateľ právo zvýšiť nájomné o príslušnú sadzbu oznámenej miery inflácie, a to na obdobie 
kalendárneho roka, ktorý nasleduje po ukončení kalendárneho roka, počas ktorého bolo zvýšenie cien 
oznámené. Prenajímateľ oznámi takéto zvýšenie nájomného nájomcovi písomne, a to najneskôr do 7 dní odo 
dňa zvýšenia. 

Čl. V. 
Úhrada služieb spojených s nájmom nebytových priestorov 

1. Prenajímateľ bude poskytovať nájomcovi nasledovné sluţby: dodávka tepla, dodávka elektrickej energie a 
pitnej vody. 

2. Úhrada za sluţby spojené s nájmom bude uhrádzaná vo výške skutočných nákladov, a to na ţiadosť 
prenajímateľa, bezodkladne po predloţení vyúčtovania zo strany prenajímateľa, obvykle mesačne spolu s 
nájomným. 

3. Na ţiadosť nájomcu sa prenajímateľ zaväzuje predloţiť k nahliadnutiu vyúčtovanie alebo zálohové faktúry od 
dodávateľov sluţieb s nájmom spojených. 

4. V prípade, ak na základe vyúčtovania skutočného odberu týchto sluţieb vznikne nedoplatok, zaväzuje sa 
nájomca tento prenajímateľovi uhradiť najneskôr spolu s najbliţším nasledujúcim nájomným. V prípade, ak na 
základe vyúčtovania skutočného odberu týchto sluţieb vznikne preplatok, je prenajímateľ povinný tento 
nájomcovi vrátiť, resp. započítať ho so splatným nájomným. 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

1. Prenajímateľ je povinný: 
a) odovzdať predmet nájmu uvedený v Čl. I., bod 1 tejto Zmluvy v stave spôsobilom na uţívanie na dojednaný 

účel, 
b) umoţniť nájomcovi uţívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou a zabezpečiť mu plný 

a nerušený výkon práv spojených s nájmom, 
c) zabezpečiť udrţiavanie podstaty budovy a pozemkov, 
d) riadne a včas poskytovať nájomcovi sluţby, na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve. 

2. Prenajímateľ je oprávnený: 
a) vykonať stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny týkajúce sa predmetu nájmu počas trvania tejto 

nájomnej zmluvy len so súhlasom nájomcu, 
b) poverenými osobami vykonávať kontrolu, či nájomca uţíva predmet nájmu riadnym spôsobom v súlade s 

ustanoveniami zmluvy a ďalšími právnymi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a za týmto účelom 
je oprávnený vyţadovať prístup do prenajatých nebytových priestorov, avšak vţdy za prítomnosti nájomcu. 

3. Nájomca je povinný: 
a) uţívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý účel uţívania je moţné len 

s písomným súhlasom prenajímateľa, 
b) uţívať predmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak, aby sa čo najviac zníţila alebo úplne zamedzila 

moţnosť ich poškodenia alebo zničenia, 
c) zabezpečiť obvyklé udrţiavanie prenajatých nebytových priestorov nachádzajúcich sa v predmete nájmu a 

uhrádzať náklady na túto obvyklú údrţbu do sumy najviac 150,- EUR mesačne, 
d) oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré je povinný vykonať prenajímateľ 

(oprava, ktorá podľa odhadu presiahne 150,- EUR) a umoţniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných 
opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla, 

e) písomne oznámiť prenajímateľovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny údajov týkajúcich sa jeho 
podnikateľského oprávnenia (zmena oprávnenia, zrušenie oprávnenia, zmena miesta podnikania, zmena 
obchodného mena a pod.) 

f) odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie a zmeny vykonané na základe písomného súhlasu prenajímateľa. 

4. Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu nájmu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca môţe poţadovať úhradu nákladov spojených 
so zmenou predmetu nájmu len vtedy, ak mu bol udelený predchádzajúci písomný súhlas a prenajímateľ sa v 
tomto súhlase zaviazal uhradiť tieto náklady. 

5. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani časť prenajatých priestorov do nájmu, podnájmu 
alebo výpoţičky ďalším tretím osobám a nesmie tento majetok ani ţiadnym iným spôsobom zaťaţiť, bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

6. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody spôsobené krádeţou a inou násilnou činnosťou v prenajatých 
priestoroch. 



Čl. VII. 
Skončenie nájmu 

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, ţe v prípade, ak nájomca najneskôr 3 mesiace pred skončením doby 
nájmu písomne neoznámi prenajímateľovi, ţe na ďalšom trvaní nájmu nemá záujem, má sa za to, ţe doba 
nájmu sa za rovnakých podmienok predlţuje o ďalšie 3 roky. 

2. Prenajímateľ a nájomca môţe písomne vypovedať túto zmluvu pred uplynutím času len z dôvodov uvedených 
v §9 ods. 2 a 3 Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších 
predpisov. 

3. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Nájom je moţné skončiť kedykoľvek na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany môţu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných dodatkov na základe 
dohody zmluvných strán. 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, zákonom č. 116/19990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, ţe zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
 
 
V Martine, dňa 14.03.2011 
 
 
 
prenajímateľ: nájomca: 
 
 Peter Kubis  Petra Kubisová 
   konateľka 
 
 
 
Príloha 



Vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti 
podľa § 105a Obchodného zákonníka 

 
Petra Kubisová, r. č. 895818/6921, bytom A. Mamateja 2441/13, 036 01 Martin 

vyhlasujem 
ţe ako jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným Daria, s. r. o. so sídlom 29. 
augusta 4812/12, 036 01 Martin, ktorá bola zaloţená Zakladateľskou listinou zo dňa 
14.03.2011, nie som jediným spoločníkom v ţiadnej inej spoločnosti. 
 
 
V Martine dňa 14.03.2011 
         ................................. 



 





 





















 





Podnikateľský plán spoločnosti Daria, s. r. o. 

 

 

1. Zhrnutie podnikateľského plánu 

Spoločnosť Daria, s. r. o. je nová spoločnosť, ktorá sa rozhodla podnikať v oblasti predaja 

a distribúcie luxusných a extravagantných celosvetovo známych značiek dámskych, pánskych 

a detských hodiniek. 

Na základe výskumu trhu prostredníctvom dotazníkového prieskumu sme zistili, ţe by 

o náš tovar bol na trhu záujem. Dozvedeli sme sa, ţe v oblasti, v ktorej budeme pôsobiť, 

existujú dve malé zlatníctva, ktoré však nepokrývajú predaj rôzneho sortimentu luxusných 

a extravagantných hodiniek.  

Rozhodla som sa preto zaloţiť novú firmu, ktorá sa bude venovať výhradne predaju 

a distribúcii hodiniek rôznych značiek, ktoré vstúpili do povedomia uţívateľov prostredníctvom 

svojej vysokej kvality a moţnosti uţitia. Všetky hodinky majú zvyčajne ďalšie funkcie ako sú 

budíky, kalkulačky, stopky, kompasy a iné. 

Svojim zákazníkom plánujeme poskytovať len kvalitné a dlhodobé sluţby. 

2. Opis spoločnosti 

Spoločnosť Daria, s. r. o. je nová firma, vstupujúca na slovenský trh, zaloţená na základe 

Zakladateľskej listiny jedinou spoločníčkou a zároveň konateľkou Petrou Kubisovou, bytom A. 

Mamateja 2441/13 v Martine. Sídlo spoločnosti sa nachádza na adrese 29. augusta 4812/12 

v centre Martina, kde má oproti konkurencii výhodnú strategickú pozíciu na prevádzkovanie 

svojej činnosti.  

Predmetom podnikateľskej činnosti je:  

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným 

prevádzkovateľom ţivností,  

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

 sprostredkovateľský činnosť v oblasti sluţieb. 

Základné imanie podniku má minimálnu hodnotu danú Obchodným zákonníkom, a to je 

5000,- EUR. Firma vedie podvojné účtovníctvo a je platiteľom dane. 

Spoločnosti Daria, s. r. o. bolo Obchodným registrom pridelené identifikačné číslo (IČO) 

10234281 a Daňovým úradom pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ) SK10234281. 



3. Opis výrobku  

Spoločnosť Daria bude predávať a distribuovať široký sortiment dámskych, pánskych 

a detských luxusných a extravagantných hodiniek svetových značiek Tissot, Casio, Seiko, Dolce 

& Gabbana a ďalších v rámci miestneho i celého slovenského trhu. Všetky výrobky sú vyrobené 

z kvalitného materiálu a špeciálnou technológiou, ktoré im dodávajú na výslednej kvalite. 

Hodinky sú ručičkové, digitálne alebo sú ich kombináciou, kedy hodinky majú ručičky 

a zároveň aj displej. Všetky hodinky majú aj ďalšie funkcie, ako sú stopky, budík, kompas a iné. 

Naše hodinky môţu zákazníci vyuţiť na beţné kaţdodenné nosenie, na špeciálne spoločenské 

príleţitosti alebo pri extrémnych športových udalostiach. 

Náš tovar je vysokej kvality popredných svetových značiek, ktoré sa zapísali do histórie 

elegantnosťou, štýlovosťou, presnosťou, extravagantnosťou, kvalitou i špeciálnymi funkciami, 

ktoré sa dajú vyuţiť v kaţdej situácii. Najčastejšie poţadovanými funkciami sú stopky, budíky, 

kompasy, dátumy, ale aj merač tepu, teploty, nadmorskej výšky, barometer a mnohé iné. 

4. Trh a konkurencia 

Firma Daria bude pôsobiť hlavne na slovenskom trhu. V budúcnosti by svoje podnikanie 

chcela rozšíriť aj na zahraničný trh, hlavne do Českej republiky, kde vidí veľký potenciál 

v predaji hodiniek zákazníkom.  

Okrem kamennej predajne plánujeme vytvoriť internetový obchod, ktorým rozšírime pole 

našej pôsobnosti na celé Slovensko a Čechy. Ďalej by sme chceli v blízkej dobe zaloţiť ďalšie 

pobočky v nákupných centrách v blízkych mestách. 

Spoločnosť sa zameriava hlavne na kvalitu svojho tovaru, na poskytovanie kvalitných 

sluţieb a na spokojnosť zákazníka. Predajom hodiniek svetoznámych značiek, ktoré ručia za 

kvalitu a riadne fungovanie svojich výrobkov, si získa záujem zákazníkov, ktorí uprednostňujú 

kvalitu pred kvantitou. 

V súčasnosti zákazníci uprednostňujú nakupovanie kvalitnejších výrobkov, pretoţe menej 

kvalitný tovar im nezaručí všetky poţadované funkcie ako naše hodinky. Kombinácia štýlovosti 

a moderných funkcií si získa kaţdého. 

V okolí firmy Daria, s. r. o. sa nachádzajú dve malé zlatníctve, ktoré však ponúkajú úzky 

sortiment hodiniek a sústreďujú sa skôr na predaj šperkov. Tieto dva podniky sú vzdialené 

niekoľko kilometrov od centra, v ktorom naša firma podniká. 



5. Marketing 

Slovenský trh sa veľmi rýchlo vyvíja, vstupujú naň stále nové firmy a investori. Ţivotná 

úroveň a dôchodky obyvateľstva sa zvyšujú a hľadajú nové smery, kde by spotrebovali svoje 

peniaze. 

My chceme našim zákazníkom poskytovať kvalitné sluţby, ktoré uspokoja ich hlavné 

i vedľajšie potreby. Hodinky sú pre kaţdého nesmierne dôleţité, pretoţe v súčasnej dobe si 

nikto nemôţe dovoliť meškať. Doplnkové funkcie hodiniek sú určené nielen pre profesionálne 

vyuţitie, ale aj na zábavu a kaţdodenný ţivot. 

Naše hodinky sú určené pre dospelých a aj pre deti, pre muţov i pre ţeny. Vďaka 

širokému sortimentu si môţe vybrať kaţdý zákazník také hodinky, ktoré mu budú v kaţdom 

smere vyhovovať. 

Keďţe sme nová firma na trhu, chceme sa najskôr zamerať na pritiahnutie zákazníkov. 

Zaujať nových zákazníkov v prvých mesiacoch podnikania plánujeme výhodnejšími uvádzacími 

cenami, ktoré budú niţšie ako ceny rovnakých alebo podobných hodiniek konkurencie. Ďalšou 

moţnosťou prilákania zákazníkov je ponúkanie darčekových balení a vyhlásenie menšej 

nákupnej súťaţe, v ktorej výherca získa hodinky z rady Seiko. 

V najbliţšej dobe plánujeme vytvorenie internetového obchodu, v ktorom by si mohli 

zákazníci z celej Slovenskej a Českej republiky vyberať hodinky podľa svojho vkusu. Hodinky 

v internetovom obchode budú mať niţšiu cenu. Obyvatelia Martina budú mať moţnosť objednať 

si hodinky v internetovom obchode za niţšiu cenu a vyzdvihnúť si ich priamo v našej predajni. 

Ostatným zákazníkom budeme distribuovať náš tovar prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej 

a Českej pošty. V blízkej budúcnosti plánujeme začať i s katalógovým predajom, v ktorom 

objednávateľom budeme poskytovať ďalšie výhody. 

V najbliţších dňoch plánujeme rozbehnúť reklamnú kampaň formou malých letáčikov, 

ktoré budú brigádnici ponúkať na ulici. Okrem toho naše firemné auto bude obsahovať 

nalepenú obrazovú reklamu. Keďţe firemné auto vyuţívame denne na prepravu nielen v meste 

Martin, ale aj do okolitých väčších miest, pútavá obrázková reklama so sloganom zaujme. 

Ďalšou efektívnou reklamou bude prenajatie priestoru v miestnych novinách a darčekové 

taštičky s názvom našej firmy. 

6. Organizačný plán 

Spoločnosť Daria, s. r. o. má jedinú spoločníčku a konateľku Petru Kubisovú, ktorá je 

oprávnená konať v mene spoločnosti. V súčasnosti firma nemá ţiadnych zamestnancov, 



v najbliţšej dobe však plánujeme zamestnať osoby vhodné na pozíciu predavača alebo 

predavačky v predajni. Uprednostňujeme skúsených ľudí, ktorí uţ v minulosti pracovali v oblasti 

predaja tovaru. 

Zamestnanci budú ohodnotení časovou mzdou a budú pracovať v jednozmennej 

prevádzke. Povinnosťou zamestnancov bude okrem obsluhy zákazníkov a dopĺňania tovaru aj 

staranie sa o čistotu prevádzky. Reprezentatívna prevádzka vyjadruje mnohé o firme a môţe 

prilákať alebo odradiť potenciálnych zákazníkov. 

7. SWOT analýza 

SWOT analýza je analýza silných a slabých stránok podniku, ako aj príleţitostí a ohrození. 

Na základe tejto analýzy je moţné zistiť, aké príleţitosti podnik má a čo ho naopak ohrozuje. 

Pomocou SWOT analýzy určíme aj silné a slabé stránky podniku. 

Silné stránky: 

 umiestnenie v centre mesta, 

 široký sortiment tovaru, 

 nízke ceny, 

 príjemné prostredie, 

 intenzívna reklamná kampaň 

 pôsobnosť na celom Slovensku. 

Slabé stránky: 

 nový podnik, 

 neznáme meno, 

 nedostatočný počet zamestnancov, 

 malý počet stálych zákazníkov. 

Príleţitosti: 

 získanie konkurenčnej výhody, 

 vytvorenie siete obchodných zástupcov, 

 rozšírenie podnikania na medzinárodný trh, 

 moţnosť získania stálych zákazníkov, 

 rozšírenie sluţieb. 

Hrozby: 

 svetová kríza, 

 konkurencia v meste a okolí, 



 nová konkurencia, 

 nedostatočne skúsený personál. 

8. Finančný plán 

Finančný plán pre spoločnosť Daria, s. r. o. je zloţený z troch častí: 

 počiatočná súvaha, 

 plánovaný výkaz ziskov a strát, 

 plánovaný cash-flow. 

Zriaďovacie výdavky 

Zriaďovacie výdavky, ktoré firma Daria, s. r. o. musela pri zakladaní spoločnosti vynaloţiť 

sú tvorené správnymi poplatkami na úradoch, súdoch a platby za poskytnuté sluţby spoločnosti 

Daria, s. r. o právnikom a notárom. 

Zriaďovacie výdavky spoločnosti tvoria výdaje, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Zriaďovacie výdavky 

Položky Suma 

Správny poplatok Ţivnostenskému úradu za ohlásenie ţivnosti 15,- € 

Poplatok za zápis do Obchodného registra 331,5 € 

Notárske sluţby 250,- € 

Právnické sluţby 103,5 € 

Zriaďovacie výdavky celkom 700,- € 

 

Správny poplatok Ţivnostenskému úradu sa platí 5,- € za kaţdý predmet podnikania, preto 

spoločnosť Daria, s. r. o. platí 15,- € za tri predmety podnikania. Ďalším poplatkom je zápis do 

Obchodného registra, ktorý je pri zapisovaní spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 

331,50 €.  

Pri overovaní podpisov na zmluvách spoločnosť vyuţila sluţieb notára, ktorý si za svoje 

sluţby naúčtoval 250,- €. Pri spisovaní jednotlivých zmlúv spoločnosť Daria, s. r. o. vyuţila 

sluţieb právnika, aby tieto zmluvy mali všetky náleţitosti a spĺňali poţadované predpisy. 



Investičné výdavky 

Investičné výdavky tvoria nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené plánované investičné výdavky spoločnosti na 

vybavenie firemnej prevádzky Daria, s. r. o.: 

Investičné výdavky 

Položky Suma 

Presklené vitríny 1140,- € 

Presklený predajný pult 150,- € 

Registračná pokladňa 575,- € 

Kancelársky stôl 77,- € 

Telefón a fax 69,- € 

Počítač 150,- € 

Kancelárska stolička 100,- € 

Kancelárska skriňa posuvná 157,- € 

Auto 2700,- € 

Investičné výdavky celkom 5118,- € 

 

Investičné výdavky vznikli pri zariaďovaní prevádzky na ulici 29. augusta 4812/12 

v Martine, kde sa okrem predajnej miestnosti vybavila zariadením i zadná kancelárska 

miestnosť, v ktorej bude pôsobiť konateľka spoločnosti. 

Predajná miestnosť bola vybavená dvoma kusmi nových presklených vitrín typu 

Kerkmann, v ktorých budú umiestnené rôzne pánske, dámske a detské hodinky. Tieto vitríny sú 

rozmiestnené okolo predajného pultu vyrobeného na mieru. Na pulte je umiestnená registračná 

pokladňa Euro 200TX model F. 

V zadnej časti prevádzky sa nachádza kancelária, v ktorej pôsobí konateľka. Vybavenie 

pozostáva z kancelárskeho stolu typu Element, kancelárskej stoličky Calypo, počítačovej 

zostavy PC Shark a telefónu s faxom T106. 

Na firemné účely bol zakúpený starý model Opel Astra za 2700,- €. 

Celkové investičné výdavky na zariadenie firmy sú 5118,- €. 



Prevádzkové výdavky 

Prevádzkové výdavky tvoria u spoločnosti Daria, s. r. o. všetky výdaje spojené s nákupom 

tovaru, mzdou zamestnancov a konateľky, nájmom a ďalšími sluţbami. 

Pribliţné plánované prevádzkové výdavky firmy Daria, s. r. o. na tri nasledujúce mesiace 

sú uvedené v tejto tabuľke: 

Plán prevádzkových výdavkov 

Položky Suma 

Nákup tovaru 1200,- € 

Nájomné  4500,- € 

Elektrina, voda, plyn 150,- € 

Mzda 1500,- € 

Telefón 60,- € 

Benzín 99,- € 

Prevádzkové výdavky celkom 7509,- € 

 

Tovar budeme nakupovať od veľkoobchodu s hodinkami, ktorý predáva produkty od 

renomovaných značiek ako Casio, Adidas, Tissot či Lacoste. Nakupovať budeme rôzne hodinky, 

ktorých nákupná cena je 20-150,- €. V prvých mesiacoch sa chceme zamerať na predaj 

najpredávanejších značiek, ktorými sú Tissot, Adidas, Seiko a Casio. 

Mesačné nájomné podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi konateľkou spoločnosti 

a majiteľom nehnuteľnosti je 1500,- € mesačne. Nájomné na tri mesiace preto činí 4500,- €. 

Podľa nájomnej zmluvy je nájomca povinný platiť elektrinu, plyn a vodu v skutočnej výške. 

Pribliţná mzda konateľky za obdobie troch mesiacov bude 1500,- €. Z tejto sumy je však 

nutné odviesť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. 

Vo firme je vyuţívaný telefón s paušálom, ktorý je mesačne 20,- €. Na tri mesiace teda 

paušál telefónu činí 60,- €. 

Na firemné účely je vyuţívané auto Opel Astra, ktorého priemerná mesačná spotreba 

benzínu je vyjadrená v peňaţnej hodnote 33,- €. 



V nasledujúcej tabuľke je vyjadrená potreba kapitálu pre zahájenie podnikania: 

Potreba kapitálu 

Položka Suma 

Zriaďovacie výdavky 700,- € 

Investičné výdavky 5118,- € 

Prevádzkové výdavky 7509,- € 

Potreba kapitálu celkom 13327,- € 

 

Na základe analýzy počiatočných výdavkov sme zistili, ţe na zahájenie prevádzky podniku 

budeme potrebovať 13327,- €. Keďţe do našej spoločnosti bolo vloţených 5000,- €, budeme 

musieť poţiadať banku o poskytnutie úveru vo výške 9000,- €.  

Banku sme si vybrali Slovenskú sporiteľňu, a. s., ktorá poskytuje podnikateľom bezúčelový 

úver aţ do výšky 200000,- €. Keďţe nemáme nehnuteľnosť, ktorú by sme zastavili, bude sa za 

našu firmu musieť zaručiť tretia osoba. Banke budeme platiť úrok, ktorého ročná sadzba je 8,1 

%. S bankou sme si dohodli splátkový kalendár na 48 mesiacov s pravidelnými mesačnými 

splátkami (anuitami) 220,- €. 

Počiatočná súvaha 

Počiatočná súvaha firmy Daria, s. r. o. bude zostavená ku dňu 25. 03. 2011, keďţe 

spoločnosť k tomuto dňu začala vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. V súvahe sú uvedené 

jednotlivé poloţky aktív a pasív, ktoré zachytávajú stav majetku podniku a zdroje jeho krytia. 

 

Súvaha ku dňu 25. 03. 2011 

Aktíva Pasíva 

Zriaďovacie výdavky 700,- € Základný kapitál 5000,- € 

Dlhodobý majetok 2700,- € Bankový úver 9000,- € 

Tovar 1200,- € Dodávatelia 1200,- € 

Bankový účet 8000,- € 

  Pokladňa 182,- € 

Ostatný obeţný majetok 2418,- € 

∑ Aktíva 15200,- € ∑ Pasíva 15200,- € 

 



Plánovaný výkaz zisku a strát 

Plánovať výkaz zisku a strát budeme na 3 roky vopred. Najskôr však stanovíme výkaz 

zisku a strát na jeden mesiac. 

Priemerné náklady na mesiac apríl 2011 

Položka Suma 

Nákup tovaru 300,- € 

Nájomné 1500,- € 

Spotreba energie, plynu, vody 150,- € 

Telefón 20,- € 

Reklama 100,- € 

Mzdy vrátane odvodov do ZP a SP 1500,- € 

Odpisy 675,- € 

Úroky z úveru 32,5 € 

Celkové náklady 4277,5 € 

 

Nákupom tovaru v mesiaci apríl predpokladáme dopĺňanie zásoby predaného tovaru. 

Mesačná výška nájomného bola určená v nájomnej zmluve, ako aj spôsob platenia za 

spotrebu energie, plynu a vody. Náklady na paušálny telefón sa nemenia. Kaţdý mesiac 

pravidelne platíme fixnú čiastku v hodnote 20,- €.  

Rozhodli sme sa vykonávať pravidelnú reklamnú kampaň v miestnych denníkoch, ktoré 

tvoria nákladovú poloţku v hodnote 100,- €. 

Dlhodobý majetok odpisujeme rovnomerným odpisom 4 roky, keďţe sa jedná o odpisy 

auta. Odpisy sú v hodnote 675,- €. 

Úroky z úveru tvoria rozdiel medzi mesačnou čiastkou splácaného úveru a anuity. 

Celkové náklady podniku na mesiac apríl budú pribliţne 4277,50 €. 

Na základe intenzívnej reklamnej kampane a s blíţiacimi sa záverečnými skúškami na 

vysokých i stredných školách predpokladáme nárast trţieb na hodnotu 3912,- €. Hodinky sú 

totiţ vhodným a neutrálnym darom na oslavu úspešného zakončenia študijného obdobia. 

V najbliţších mesiacoch predpokladáme ďalší nárast trţieb z titulu ďalších spoločenských akcií, 

ako sú birmovky a prvé sväté prijímania.  

V období letných mesiacov nastáva zvyčajne útlm z dôvodu dovolenkovania zákazníkov 



v zahraničí. Najvyššie trţby predpokladáme v období vianočných sviatkov, pretoţe hodinky sú 

vhodnými darčekmi pod stromček pre kaţdého. Očakávame, ţe trţby sa medziročne budú 

zvyšovať o 20 %. 

Plánovaný výkaz zisku a strát na obdobie nasledujúcich troch rokov 

 2011 2012 2013 

Trţby z predaja tovaru 32000,- € 38400,- € 46080,- € 

Výnosy celkom 32000,- € 38400,- € 46080,- € 

    

Náklady spojené s tovarom 2400,- €  3960,- € 4356,- € 

Nájomné 12000,- € 18000,- € 18000,- € 

Spotreba energie, plynu, vody 1200,- € 1400,- € 1200,- € 

Telefón 160,- € 240,- € 240,- € 

Reklama 800,- € 500,- € 300,- € 

Mzdy vrátane odvodov ZP a SP 12000,- € 18000,- € 18000,- € 

Odpisy 675,- € 675,- € 675,- € 

Úroky z úveru 260,- € 390,- € 390,- € 

Zriaďovacie náklady 700,- € 0,- € 0,- € 

Náklady celkom 30195,- € 43165,- € 43161,- € 

    

HV pred zdanením 1805,- € - 4765,- € 2919,- € 

Daň 20 % 361,- € 0,- € 584,- € 

HV po zdanení 1444,- € -4765,- € 2335,- € 

 

Z plánu výkazu zisku a strát je vidieť, ako zvýšená spotreba energie a vody ovplyvní 

hospodársky výsledok. Predpokladáme, ţe trţby sa budú ročne zvyšovať o 20 %.  

Náklady spojené s tovarom sa budú podľa našich predpokladov medziročne zvyšovať o 10 

%. Nájomné sa podľa zmluvy nemení a preto jeho suma ostáva zachovaná v kaţdom roku. 

Rovnako i paušál za telefón zostáva fixnou čiastkou vo výkaze spolu s úrokmi z úveru. 

Mzdy zachovávame v rovnakej výške, tvoria však vysokú nákladovú poloţku. 

Auto odpisujeme rovnomerne, preto kaţdý rok odpíšeme jednu štvrtinu z celkovej 

obstarávacej ceny automobilu. 

Intenzita reklamy sa bude z roka na rok zniţovať, pretoţe začínajú fungovať aj iné 

prostriedky budovania silnejšej pozície na trhu (napríklad odporúčania medzi známymi). 



Plánovaný Cash-flow 

Plán peňaţných tokov plánujeme na nasledujúce tri roky. 

Plánovaný Cash-flow na obdobie 3 rokov 

 2011 2012 2013 

PS PP 14000,- € 13542,- € 12722,- € 

Príjmy 32000,- € 38400,- € 46080,- € 

Investičné výdavky 5118,- € 0,- € 0,- € 

Zriaďovacie výdavky 700,- € 0,- € 0- € 

Nákup tovaru 2400,- €  3960,- € 4356,- € 

Nájomné 12000,- € 18000,- € 18000,- € 

Elektrina, voda, plyn 1200,- € 1400,- € 1200,- € 

Mzdy 12000,- € 18000,- € 18000,- € 

Splátka úveru s úrokmi 1760,- € 2640,- € 2640,- € 

Reklama 800,- € 500,- € 300,- € 

Výdaje celkom 32458,- € 39220,- € 35296,- € 

Cash-flow - 458,- € - 820,- € 10784,- € 

KS PP 13542,- € 12722,- € 23506,- € 

 

V prvých rokoch bude peňaţný tok firmy Daria, s. r. o. záporný z dôvodu vysokých 

investičných výdavkov a predaju tovaru za uvádzacie ceny. Firma si za toto obdobie postupne 

buduje svoju pozíciu na trhu a získava nových zákazníkov. Môţe tak rozširovať ponúkaný 

sortiment, ktorý nielen zvýši trţby ale pritiahne i nových zákazníkov. 

Rok 2012 je výrazne ovplyvnený stratou, ktorú bude firma Daria, s. r. o. vykazovať. 

V nasledujúcich obdobiach sme pozitívny a veríme, ţe naša firma bude dosahovať zisk 

a bude si budovať pevnú klientelu pri predaji kvalitného tovaru a poskytovaní sprievodných 

sluţieb. 

 


