
Príloha č. 1 

Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením 
obmedzeným 

 

Spoločníci:  

1.) Miloš Beleščák, nar. 18.02.1990,  r. č. 900218/7777, bytom Hviezdoslavova 1950, 

02201 Čadca,  okres Čadca,  občan Slovenskej republiky  

2.) Tomáš Kucharčík, nar. 20.02.1990,  r. č. 900220/8888, bytom Slovanská cesta 159, 

02201 Čadca,  okres Čadca,  občan Slovenskej republiky  
 
   
zakladajú obchodnú spoločnosť 
 
Moto Pub Harley,  s. r. o. 
 
za týchto podmienok: 

Článok 1. 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

  

1.1.    Spoločnosť bude podnikať pod obchodným menom: 

 

Moto Pub Harley,  s.r.o. 

 

 

1.2.    Sídlo spoločnosti je: Palarikova 159, 02201 Čadca 

 

1.3.   Spoločnosť je oprávnená zriaďovať organizačné zložky spoločnosti na území 

Slovenskej republiky ako aj v zahraničí. 

Článok 2. 

Doba trvania spoločnosti 

  

2.1.    Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

2.2.    Spoločnosť vzniká dňom zápisu do Obchodného registra. 

 

2.3.    Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom vzniku a končí 31. decembra toho istého 

roku. Ďalšie obchodné roky sú totožné s kalendárnymi rokmi. 

 



2.4.    Zánik spoločnosti / výmazom z obchodného registra / bližšie upravujú osobitné 

ustanovenia tejto zmluvy a platné právne predpisy. 

 

Článok 3. 

Právne postavenie spoločnosti 

  

3.1.    Spoločnosť je právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou založenou za 

           účelom podnikania podľa slovenského práva. 

 

3.2.    Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. 

 

3.3.    Spoločníci ručia podľa zákona za záväzky spoločnosti len do výšky svojho 

nesplateného vkladu, zapísaného v Obchodnom registri. 

 

3.4.    Spoločníkmi môžu byť slovenské, ako aj zahraničné právnické a fyzické osoby. 

  

Článok 4. 

Predmet podnikania 

  

4.1.    Predmetom podnikania spoločnosti je: 

 

- Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne. 

 

 

4.2.  Spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosti uvedené v bode 4.1. na území Slovenskej 

republiky. 

 

4.3.   Spoločníci berú na vedomie, že na podnikanie v danom predmete činnosti je potrebné 

živnostenské oprávnenie. 

Článok 5. 

Základné imanie spoločnosti 

  

5.1.  Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných 

vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. 

 

5.2.    Základné imanie spoločnosti je: 



 

5 000,- € /slovom: päťtisíc eur/ 

 

 

Výška splatenia základného imania spoločnosti ku dňu vzniku spoločnosti je 100%, t.j. 

5 000,– € / slovom: päťtisíc eur /. 

  

Článok 6. 

Vklady spoločníkov 

  

6.1. Základné imanie je vytvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov. Výška vkladu 
jednotlivých spoločníkov predstavuje: 
 

Miloš Beleščák,, nar. 18.02.1990,  r. č. 900218/7777, bytom Hviezdoslavova 1950, 02201 

Čadca,  okres Čadca,  občan Slovenskej republiky  –  2 500,-€ /slovom: dvetisícpäťsto eur/  

-   splatené 

Miloš Beleščák,, nar. 20.02.1990,  r. č. 900220/8888, bytom Slovanská cesta 159,  02201 

Čadca,  okres Čadca,  občan Slovenskej republiky  –  2 500,-€ /slovom: dvetisícpäťsto eur/  

-   splatené 

 

 

 

6.2.    Spoločník  zloží  svoj majetkový vklad v plnej výške do rúk správcu vkladu v deň 

podpisu tejto spoločenskej zmluvy. 

  

Článok 7. 

Správca vkladov 

  

7.1.    Správcom vkladov podľa § 60 Obchodného zákona bol menovaný: Tomáš Kucharčík, 

nar. 20.02.1990,  r. č. 900220/8888, bytom Slovanská cesta 159, 02201  Čadca,  okres Čadca,  

občan Slovenskej republiky   

 

7.2.    Správca vkladov spravuje pred vznikom spoločnosti splatené vklady spoločníkov. Po 

vzniku spoločnosti je správca vkladov povinný odovzdať vklady bez zbytočného odkladu 

spoločnosti. 

  



Článok 8. 

Zvýšenie alebo zníženie základného imania 

  

8.1.  Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie, ak ide o peňažný vklad, len ak spoločníci 

úplne splatili svoje predchádzajúce peňažné vklady. Zvýšenie základného imania 

nepeňažným vkladom je prípustné už pred týmto splatením. 

 

8.2.    Záväzky na nové vklady sú oprávnení prevziať prednostne doterajší spoločníci, a to v 

pomere podľa veľkosti ich podielu. 

 

8.3.   Ak spoločníci nevyužijú prednostné právo v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa 

dozvedeli o zvýšení základného imania, môže so súhlasom valného zhromaždenia prevziať 

záväzok na nový vklad aj tretia osoba. Záväzok na nový vklad sa preberá písomným 

vyhlásením, v ktorom záujemca musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. 

 

8.4.    Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania z majetku 

prevyšujúceho základné imanie spoločnosti. Tým sa zvyšuje výška vkladu každého 

spoločníka v pomere, zodpovedajúcom ich doterajším vkladom. 

 

8.5.   Pri znížení základného imania sa nesmie znížiť jeho hodnota pod 5 000,– €      a výška 

vkladu každého spoločníka pod 750,– €. Zníženie sa nesmie uskutočniť na úkor veriteľov 

spoločnosti. 

 

8.6.    Konateľ je povinný zverejniť zníženie 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. 

 

8.7.    Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásili svoje pohľadávky, poskytnúť 

primerané zabezpečenie ich pohľadávok, alebo tieto pohľadávky uspokojiť. 

 

8.8.    Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia alebo 

zníženia základného imania do Obchodného registra. 

  

Článok 9. 

Rezervný fond 

  

9.1.    Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond vo výške 5 % základného imania, 

t.j. 250,- € /slovom: dvestopäťdesiat eur /. 

 

9.2.     Príspevok na vytvorenie rezervného fondu sa spoločníci zaväzujú zložiť do rúk 

správcovi vkladov, mimo svojich vkladov uvedených v článku 6., pričom výška príspevku 

každého spoločníka je stanovená pomerom výšky vkladu. Správca vkladu rezervný fond 

uloží na viazanom účte v banke. 



 

9.3.    Rezervný fond sa povinne ročne dopĺňa o najmenej 5 % z čistého zisku spoločnosti, 

až kým nedosiahne výšku 10 % základného imania spoločnosti. Nad túto výšku sa už 

rezervný fond povinne nedopĺňa. 

 

9.4.    O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia, pričom ho môže použiť iba na krytie 

strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia 

spoločnosti. 

 

9.5.    Konatelia sú povinní zvolať valné zhromaždenie, ak rezervný fond klesne pod polovicu 

hodnoty v porovnaní s jeho výškou ku dňu konania posledného valného zhromaždenia. 

 

Článok 10. 

Obchodný podiel 

  

10.1.   Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu 

účasť na spoločnosti. Jeho výška je v spoločnosti určená podľa pomeru vkladov spoločníka k 

základnému imaniu spoločnosti. 

 

10.2.    Spoločníci si vyhradzujú predkupné právo na kúpu obchodného podielu toho 

spoločníka, ktorý už nebude mať záujem zotrvať v spoločnosti alebo ktorý hrubo poruší 

pravidlá chodu spoločnosti, prípadne poškodí dobré meno spoločnosti. 

 

10.3.   Uvoľnený obchodný podiel odkúpia spoločníci po vzájomnej dohode, v prípade jej 

nedosiahnutia má právo každý spoločník odkúpiť alikvotnú časť prevádzaného podielu. 

 

10.4.   So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník previesť svoj obchodný podiel 

písomnou zmluvou na iných spoločníkov alebo na iné osoby.  Nadobúdateľ musí v písomnej 

zmluve vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. 

 

10.5.    Predkupné právo podľa bodu 10.2. sa realizuje tak, že spoločník je povinný ponúknuť 

svoj obchodný podiel k odkúpeniu ostatným spoločníkom, ktorí majú povinnosť sa k tejto 

ponuke vyjadriť v lehote 30 dní. Pokiaľ takto neučinia, má spoločník právo previesť svoj 

obchodný podiel na inú osobu. 

 

10.6.   Účinky prevodu obchodného podielu podľa bodu 10.2. a 10.3. nastávajú voči 

spoločnosti dňom doručenia zmluvy o prevode spoločnosti. 

 

10.7.   Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na 

dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný 

predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. 

 

10.8.    V prípade smrti spoločníka prechádza obchodný podiel na dediča, pokiaľ sa dedič     

o účasť v spoločnosti prihlási do jedného mesiaca po skončení konania o dedičstve. 



Prihlásením nadobúda dedič obchodný podiel ku dňu smrti poručiteľa. 

 

10.9.    Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do Obchodného 

registra. Zápisom zmeny v Obchodnom registri prechádza ručenie doterajšieho spoločníka 

za záväzky spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu. 

 

10.10.  Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník 

zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere, zodpovedajúcom 

výške ďalšieho vkladu. 

  

Článok 11. 

Valné zhromaždenie 

  

11.1.    Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Členmi valného 

zhromaždenia sú všetci spoločníci. 

 

11.2.    Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia patrí: 

 

a/ odmietnutie alebo schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti 

 

b/ schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky, rozdelenie zisku a úhrady strát, 

 

c/ schvaľovanie stanov a ich zmien 

 

d/ rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy 

 

e/ rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania 

 

f/ vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov 

 

g/ vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady 

 

h/ rozhodovanie o zrušení spoločnosti 

 

11.3.   Valné zhromaždenie zvoláva konateľ písomnou pozvánkou s uvedením termínu a 

programu rokovania najmenej dva krát za rok, a to vždy do 31.3. a 15.12. toho ktorého roka. 

Pozvánka musí byť spoločníkovi doručená najmenej 7 dní pred dňom konania. 

 

11.4.    Dodržanie postupu podľa bodu 11.3. sa nevyžaduje, ak sú prítomní všetci spoločníci 

a vyslovia bezvýhradný súhlas s konaním valného zhromaždenia. 

 

11.5.    Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiadajú spoločníci, ktorých 

vklady prevyšujú 10 % základného imania spoločnosti. Ak konateľ nezvolá valné 

zhromaždenie do jedného mesiaca od doručenia ich žiadosti, sú spoločníci oprávnení zvolať 

ho sami. 



 

11.6.    Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia buď osobne, alebo sa 

môže dať zastúpiť inou osobou na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom 

nemôže byť konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti. 

 

11.7.    Každý spoločník má jeden hlas na každých 100,- € svojho vkladu. 

 

11.8.   Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú 

aspoň polovicu všetkých hlasov. Hlasovanie je verejné, okrem prípadov, keď aspoň polovica 

všetkých hlasov požiada o tajné hlasovanie. 

 

11.9.    Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala prostá väčšina 

prítomných spoločníkov. 

 

11.10.  Valné zhromaždenie rozhoduje a prijíma jednomyseľne uznesenia týkajúce sa 

uvedených záležitostí: 

 

a/ dlhodobé programy, týkajúce sa rozvoja spoločnosti, určujúce prostriedky na dosiahnutie 

týchto cieľov, 

 

b/ schvaľuje bankové pôžičky a udelenie skutočných záruk a podpisových práv, 

 

c/ zánik spoločnosti 

 

d/ zvýšenie základného imania a zmenu súčasnej spoločenskej zmluvy 

 

e/ nákup a predaj nehnuteľností 

 

11.11.    Každý spoločník, konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti môže požiadať do 

troch mesiacov súd, aby vyslovil neplatnosť rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ je v 

rozpore s platnými právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. 

 

11.12.    O rokovaní valného zhromaždenia sa spisuje písomná zápisnica. K zápisnici sa 

prikladá plnomocenstvo podľa bodu 11.6.. Zápisnicu podpisujú všetci prítomní spoločníci 

prípadne splnomocnenci. 

 

11.13.    Každý spoločník má právo požiadať predsedu valného zhromaždenia o vydanie 

kópie zápisnice alebo jej časti. 

  

 

 

 

 

 



Článok 12. 

Konatelia 

  

12.1.    Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je jeden  konateľ. 

 

12.2.    Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne tak, že k napísanému alebo 

vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

 

12.3.    Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných 

fyzických osôb, vždy na dobu neurčitú, pokiaľ valné zhromaždenie neurčí iné funkčné 

obdobie. 

 

12.4.    Do pôsobnosti konateľa patrí predovšetkým: 

 

a/ riadenie bežných záležitostí spoločnosti 

b/ pracovnoprávne záležitosti 

c/ konanie menom 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 zhromaždenia 

h/ disponovanie rezervným fondom a prostriedkami na účte spoločnosti 

i/ schvaľovanie vnútorných organizačných predpisov spoločnosti 

j/ vedenie zoznamu spoločníkov a zoznamu konateľov a prokuristov 

k/ informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti 

l/ vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia 

 

12.5.    Za konateľa spoločnosti bol menovaný: 

 

1/. Miloš Beleščák, nar. 18.02.1990,  r. č. 900218/7777, bytom Hviezdoslavova 1950, 02201  Čadca,  

okres Čadca,  občan Slovenskej republiky   

 

Článok 13. 

Práva a povinnosti spoločníkov 

 
13.1.    Spoločník má tieto základné práva: 
 
a/ podieľať sa na riadení a kontrole činnosti 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/ zložiť v stanovenej lehote svoj vklad do základného imania spoločnosti a príspevok 
na vytvorenie rezervného fondu. Konatelia oznámia bez zbytočného odkladu 
Obchodnému registru splatenie celého vkladu každého spoločníka. 
 
b/ prispieť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 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/ zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, alebo poškodiť dobré meno spoločnosti. 
 
13.3.    Spoločník týmto prehlasuje, že bude pracovať čestne a korektne pre 
spoločnosť a bude sa maximálne usilovať o jej ďalší rast a rozvoj. 
 
13.4.    Na činnosti obchodnej spoločnosti sa podieľajú obaja spoločníci.  

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 podielov na zisku spoločníkom. 

 

14.2.    Časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere, 

zodpovedajúcom ich splateným vkladom. 

 

14.3.    Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, 

ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. 



Článok 15. 

Zánik účasti spoločníka v spoločnosti 

  

15.1.    Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť, môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho 

účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. 

 

15.2.    Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v 

spoločnosti súdom. 

 

15.3.    Spoločnosť sa môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje 

závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť 

vylúčenia bol písomne upozornený.  

 

15.4.    Účasť spoločníka v spoločnosti zaniká aj prevedením celého obchodného podielu a 

smrťou spoločníka. 

  

Článok 16. 

Zánik spoločnosti 

  

16.1.    Spoločnosť sa zrušuje: 

 

a/ rozhodnutím valného zhromaždenia 

 

b/ vyhlásením konkurzu na spoločnosť alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku, 

 

c/ rozhodnutím súdu podľa § 68 ods.6 Obchodného zákona, 

 

d/ rozhodnutím súdu podľa § 152 Obchodného zákona. 

 

16.2.     Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z Obchodného registra. 

 

16.3.    Pri zániku spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na 

likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určí podľa pomeru vkladu, ktorý spoločník splatil, k 

splateným vkladom všetkým spoločníkov. 

  

 

 

 



Článok 17. 

Záverečné ustanovenia 

  

17.1.     Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti 

predstavujú 500,– €  a pozostávajú najmä z úhrady správneho poplatku za vydanie 

živnostenského oprávnenia, poplatkov za overenie podpisov spoločníkov a konateľov na 

listinách, poplatkov za výpisy z registra trestov prvých konateľov, súdneho poplatku za zápis 

do obchodného registra a trovy právnej pomoci. 

 

17.2.   Zakladatelia sa dohodli, že osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na 

činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosti, nebudú poskytnuté 

žiadne výhody. 

 

17.3.    Túto zmluvu možno zmeniť len rozhodnutím valného zhromaždenia podľa bodu 11.2. 

Konatelia sú povinní nahlásiť zmeny zmluvy bez zbytočného odkladu Obchodnému registru. 

 

17.4.    Všetky náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, nesie spoločnosť ako 

náklady v prvom obchodnom roku. 

 

17.5.      Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch. 

 

17.6.   Spoločníci  prehlasujú, že sa so zmluvou dôkladne oboznámili, že jej rozumia a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

 
 
V Čadci, dňa  1. Septembra 2012 
 

 

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

                 Miloš Beleščák       Tomáš Kucharčík 

 

  

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Súhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa spoločnosti                    

 Moto Pub Harley, s. r. o. 

 

 

Podpísaný  Miloš Beleščák, nar. 18.02.1990,  r. č. 900218/7777, bytom Hviezdoslavova 1950, 

022 01  Čadca,  okres Čadca,  občan Slovenskej republiky, súhlasím s vymenovaním do funkcie 

konateľa spoločnosti Moto Pub Harley, s.r.o., so sídlom Palarikova 159, 022 01 Čadca a zároveň 

vyhlasujem, že som nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin súvisiaci s podnikaním, že 

mám plnú spôsobilosť na právne úkony, a že ako konateľ spoločnosti Moto Pub Harley, s. r. o. sa 

budem pri konaní v  mene tejto spoločnosti podpisovať následovne: 

  

 

 

 V Čadci dňa 1. Septembra 2012 

 

 

 

      podpis:   

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

       

meno:           Miloš Beleščák 

          

      konateľ spoločnosti 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

VYHLÁSENIE  SPRÁVCU  VKLADU 

 Podpísaný Tomáš Kucharčík, nar. 20.02.1990,  r. č. 900220/8888, bytom Slovanská cesta 159, 

022 01  Čadca,  okres Čadca,  občan Slovenskej republiky,  týmto ako poverený správca vkladov 

v zmysle § 60 ods. 4 Obch.Z. 

 

vyhlasujem, 

 že spoločníci spoločnosti  Moto Pub Harley, s.r.o., so sídlom Palarikova 159,      022 01 

Čadca, Tomáš Kucharčík a Miloš Beleščák zložili do mojich rúk sumu 5 000,– €, ako svoj vklad na 

základné imanie spoločnosti  a to v tejto výške : 

 

 

1/. Tomáš Kucharčík      - 2 500,–  €  (peňažný vklad) 

splatený vo výške 2 500,- €, 

 

2/. Miloš Beleščák          - 2 500,–  €  (peňažný vklad) 

splatený vo výške 2 500,- €, 

 

čím je splatené základné imanie spoločnosti v plnej výške 5 000,– €. 

 

 

V Čadci dňa 1. Septembra 2012 

 

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

       Tomáš Kucharčík  – správca vkladov 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Príloha č. 5 

  

 

 

 

Vyplní úrad  

  

 

OBVODNÝ ÚRAD v Čadci 

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; 

□ žiadosť o koncesiu a vydanie koncesnej listiny, podľa § 50 zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; 

 

ČASŤ A.  Podnikateľský subjekt 

obchodné meno, právna forma: Moto Pub Harley, s.r.o. 

identifikačné číslo (IČO, ak bolo pridelené): 

 

Sídlo právnickej osoby   

ulica: Palarikova číslo: 159 okres: Čadca 

obec: Čadca PSČ: 022 01 štát: SR 

telefón: fax: e-mail: 

 

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 slovenskou 

štátnou príslušnosťou) 

titul: priezvisko: meno: titul: 

rodné číslo:* pohlavie:* rodné priezvisko:* 

miesto narodenia:* dátum narodenia: 

štátna príslušnosť: pobyt na území SR do: 

 

Bydlisko vedúceho podniku zahraničnej osoby/organizačnej zložky podniku zahraničnej 

osoby 

ulica: číslo: okres: 

obec: PSČ: štát: 

 

ČASŤ A.2  Údaje o štatutárnom orgáne  

(údaje označené* uvedie fyzická osoba so slovenskou štátnou príslušnosťou) 

titul: priezvisko: Beleščák meno: Miloš titul: 

rodné číslo: 900218/7777*  pohlavie: M* rodné priezvisko: Beleščák* 

miesto narodenia: Čadca* dátum narodenia: 18.02.1990 

štátna príslušnosť: SR pobyt na území SR do: 

spôsob konania: za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne tak, že k napísanému 

alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis 

 

Adresa bydliska  

ulica: Hviezdoslavova číslo:1950 okres: Čadca 

obec: Čadca PSČ: 022 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 slovenskou štátnou príslušnosťou) 

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: 



ČASŤ A.3  Ostatné údaje 

Odbornú spôsobilosť preukazujeme nasledovnými dokladmi: 

 

Výučným listo v danom obore (kuchár – čašník), ktorého vlastník je Tomáš Kucharčík, jeden 

zo spoločníkov spoločnosti MOTO PUB HARLEY, s.r.o. 

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/žiadosťou o koncesiu uvádzame údaje pre: 

 

□  splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznamovacej povinnosti 

 

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                       Čadci              , dňa: 15.10.2012 

 

 

_______________________________________

__ 

podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb) 

 
 



Príloha 

Doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 

 

 

 

 

 
 

ČASŤ B.  Predmety podnikania 

 

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

- Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne.  

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 

 

 

 

 



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 

 

 

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. 

 

 



ČASŤ B.1  Súhlas zodpovedného zástupcu 

Zodpovedný zástupca (údaje označené * uvedie osoba so slovenskou štátnou príslušnosťou) 

K predmetu podnikania: 

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne.  

titul: priezvisko:Kucharčík meno:Tomáš titul: 

rodné číslo:*900220/8888 pohlavie:*muž rodné priezvisko:*Kucharčík 

miesto narodenia:*Čadca dátum narodenia: 20. 02. 1990 
(ak nie je uvedené rodné číslo) 

štátna príslušnosť:SR 

Bydlisko zodpovedného zástupcu 

ulica:Slovanská cesta číslo: 159 okres: Čadca 

obec: Čadca PSČ: 02201 štát: SR 

 

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               Čadci          , dňa: 15.10.2012 

 

 __________________________ 

 podpis zodpovedného zástupcu 

 

 



ČASŤ C.  Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov: 

Poznámka: Časť C formulára vyplnia osoby, na ktoré sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vzťahuje podmienka bezúhonnosti (fyzické 

osoby slovenskej štátnej príslušnosti v postavení podnikateľ, zodpovedný zástupca, vedúci 

podniku/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom 

právnickej osoby). Previazanosť medzi základnou časťou A formulára zabezpečujú položky 

priezvisko, meno, rodné číslo.  

priezvisko: Beleščák meno: Miloš rodné číslo: 900218/7777 

okres narodenia: Čadca štát narodenia: SR 

predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko:  

meno otca: Miloš priezvisko otca: Beleščák 

meno matky: 

Emília 

priezvisko matky: 

Beleščáková 

rodné priezvisko matky: 

Padychová 

 

priezvisko:Kucharčík meno:Tomáš rodné číslo:900220/8888 

okres narodenia:Čadca štát narodenia:SR 

predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko: 

meno otca:Marián priezvisko otca:Kucharčík 

meno matky:Vlasta 

 

priezvisko 

matky:Kucharčíková 

rodné priezvisko 

matky:Belešová 

 

priezvisko: meno: rodné číslo: 

okres narodenia: štát narodenia: 

predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko: 

meno otca: priezvisko otca: 

meno matky: 

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky: 

 



priezvisko: meno: rodné číslo: 

okres narodenia: štát narodenia: 

predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko: 

meno otca: priezvisko otca: 

meno matky: 

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky: 

 

 

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

Právnická osoba 

obchodné meno: MOTO PUB HARLEY, s. r. o. IČO: 

Čísla účtov 
a) tuzemské 

názov peňažného ústavu predčíslie-číslo účtu/kód peňažného ústavu 

SLOVENSKÁ SPORITEĽNA   0000        - 1111                    / 0900 

                   -                             /       

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: 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: 

 

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

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

 

 

V           Čadci                                , dňa:   15.10.2012             

____________________________________ 

      podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb) 
 

T MV SR 2007/61-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 

Nájomná zmluva 

Číslo : 01/2012 

Uzavretá v zmysle zákona  č. 116/1990 Zb.  o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany 
 

1/ P r e n a j í m a t e ľ :  Lukáš Majchrák 

so sídlom             :  Palarikova 159, 

zast.:              :  Lukáš Majchrák – majiteľ   

 

 

2/  N á j o m c a :                         Moto Pub Harley, s.r.o. 

splnomocnený vo veciach zmluvných :  Miloš Beleščák 

Nájomca je platcom DPH. 

(ďalej ako nájomca) 

Čl. I 

Predmet a účel nájmu 

 

1. Prenajímateľ je majiteľom nehnuteľného majetku – stavby súpisné číslo 1578 v katastrálnom 

území Čadca, na ulici Májová.                   

2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi:   

      Budovu  o výmere 300 m2 

Celkom nebytové priestory   o výmere 300  m2  

 



3. Nájomca bude prenajaté nebytové priestory, uvedené v odseku 1. tohto článku zmluvy užívať na 

účel .podnikania.  

Čl. II 

Doba nájmu 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú  za dodržania dohodnutých zmluvných podmienok. 

2.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strán. 

 

Čl. III 

Cena a platobné podmienky 

 

1.Zmluvné strany sa dohodli, že za užívanie predmetu nájmu uhradí nájomca prenajímateľovi v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov nájomné:  

        

      Z toho : 

      A/ 

       - za prevádzkové priestory  1500 €/mesiac 

       - spolu : 300 m2 za 1500 €/mesiac 

       

C e l k o m  mesačné nájomné činí 1500 €. /slovom : tisícpäťsto eur /. 

        

Dojednaná cena bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.  

 

2. V dohodnutom nájomnom nie je zahrnutý poplatok za odber el. energie, plynu, vody, odvoz 

odpadu a teplo. Tieto budú riešené samostatnými odberateľskými zmluvami s dodávateľmi týchto 

služieb. Účinnosť týchto samostatných odberateľských zmlúv s dodávateľmi týchto služieb bude 

viazaná na a účinnosť tejto nájomnej zmluvy.  

 

3. Nájomné bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi vopred mesačne – vo výške 1500 € na 

základe faktúry vystavenej prenajímateľom. Faktúra bude vystavená prenajímateľom vždy do 

20. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka. Splatnosť faktúry je dohodnutá 

na 14 dní odo dňa jej vystavenia. Nájomca je povinný uhrádzať nájomné na účet 

prenajímateľa.  

 



4. Prvá fakturácia nájomného za obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy do prvého dňa začatia    

zmluvne dohodnutého pravidelného fakturačného obdobia bude vykonaná do 30 dní odo dňa 

podpísania tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 Čl. V. 

 Ukončenie nájmu 
 

1. Nájomný pomer zanikne: 

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán 

b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je pokiaľ sa 

účastníci tejto zmluvy nedohodli inak 3 mesačná a začína plynúť  prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto 

zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných výpovedných lehotách:  

b1) v prípade závažného porušenia ustanovení tejto nájomnej zmluvy zo strany 

prenajímateľa alebo nájomcu je výpovedná doba 1 mesačná a začína plynúť  prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede, 

b2) v prípade menej závažného porušenia ustanovení tejto nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa 

alebo nájomcu je výpovedná doba 3 mesačná a začína plynúť  prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na tom, že čo nie je 

v tejto zmluve označené ako závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje za menej závažné porušenie 

tejto zmluvy. 

c) okamžitým zrušením tejto zmluvy a to dňom:  

c1) kedy v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení 

neskorších predpisov nastanú účinky vyhlásenia konkurzu na majetok nájomcu v úpadku, 

c2) kedy nájomca vstúpi v zmysle § 70 ods.2 Obchodného zákonníka do likvidácie,  

c3) kedy nájomca stratí oprávnenie alebo spôsobilosť na samostatné prevádzkovanie podnikateľskej 

činnosti, na ktorú má predmet nájmu  prenajatý v zmysle Čl. I ods. 4 tejto zmluvy.  

 



2. Nájomca sa zaväzuje vznik skutočností uvedených v Čl. V ods.1 písm. c1) až c3)  ihneď písomne 

oznámiť prenajímateľovi, v opačnom prípade bude nájomca povinný platiť nájomné podľa tejto 

zmluvy až do dňa doručenia predmetného písomného oznámenia prenajímateľovi.  

 

3. Výpoveď v zmysle Čl. V ods.1 písm. b) tejto zmluvy  musí byť vyhotovená v písomnej 

forme. Výpovedi predchádza písomné upozornenie prenajímateľa nájomcovi o porušení 

zmluvných podmienok okrem výpovede danej bez uvedenia dôvodu. 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom prenajatých nebytových 

priestorov a v tomto stave ich bez výhrad preberá do užívania. 

 

2. Nájomca bude užívať prenajaté priestory riadnym a hospodárnym spôsobom, bude dodržiavať 

všeobecne platné predpisy, vzťahujúce sa na predmet  nájmu. Nájomca smie užívať prenajaté 

nebytové priestory len na účely, uvedené v čl. I., bod 4 tejto zmluvy. 

 

3. Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklou údržbou predmetu nájmu a drobné 

opravy najmä drobné opravy súvisiace s užívaním nebytového priestoru, zariadenia a vybavenia 

ako aj výmeny jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ak náklad na jednotlivú opravu  

alebo bežnú údržbu neprevýši 300,- €.    

 

4. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má 

vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za škody tým spôsobené a 

nemá nárok na náhradu škody, ktorá by mu inak prináležala z dôvodu nemožnosti alebo 

obmedzenia užívania veci pre jej vady. Nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní 

prenajatého nebytového priestoru v rozsahu nutnom pre vykonanie opráv a údržby bez nároku na 

finančnú náhradu. 

 

5. Nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na náhradu škody vzniknutej na jeho zariadení 

požiarom, krádežou alebo živelnou udalosťou. Ak z činnosti nájomcu dôjde k ekologickému 

zaťaženiu, zodpovednosť príp. sankcie uložené príslušnými orgánmi znáša sám. 

 



6. Nájomca je povinný umožniť povereným kontrolným a revíznym zamestnancom prenajímateľa 

vstup do prenajatých nebytových priestorov za účelom overenia ich technického stavu a spôsobu 

ich užívania. Nájomca sa súčasne zaväzuje, že v čase minimálne 3 mesiacov pred ukončením 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy umožní vstup do prenajatých nebytových priestorov 

zamestnancom  prenajímateľa a záujemcom o odkúpenie resp. o iné využitie predmetu nájmu. 

Súčasne sa nájomca v tomto období zaväzuje prenajímateľovi umožniť umiestnenie oznamu na 

prenajatých nebytových priestoroch, prostredníctvom ktorého  bude prenajímateľ ponúkať tretím 

osobám predmet nájmu na odpredaj resp. na iné využitie (napr. nájom). Porušenie týchto 

povinností sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy v dôsledku čoho má prenajímateľ právo 

ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle Čl. V ods.1 písm. b) a písm. b1) tejto zmluvy. 

 

7. Nájomca  nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať 

predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť inému do užívania alebo do 

podnájmu. Bez súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca umožniť užívanie alebo prevádzkovanie 

predmetu nájmu inej osobe ani na základe zmluvy o združení prípadne inej zmluvy o spoločnom 

podnikaní. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy v dôsledku 

čoho má prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle Čl. V ods.1 písm. b) 

a písm. b1) tejto zmluvy.  

 

8. Akékoľvek stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonať len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom prenajímateľa a na základe platného stavebného povolenia, alebo 

akéhokoľvek iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za závažné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku čoho má prenajímateľ právo ukončiť tento 

nájomný vzťah výpoveďou v zmysle Čl. V ods.1 písm. b) a písm. b1) tejto zmluvy. V prípade, že 

nepovolenou stavebnou činnosťou alebo inou nepovolenou činnosťou vykonávanou na predmete 

nájmu zo strany nájomcu vzniknú prenajímateľovi akékoľvek záväzky (napr. sankcie a pod), 

nájomca sa zaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu.     

 

9. Nájomca môže v prenajatom nebytovom priestore umiestniť svoje označenie podľa účelu 

dohodnutého v zmluve, maximálne na dvoch paneloch o rozmere 6 m2 každý. Ďalšia reklama bude 

predmetom samostatnej zmluvy. 

 

10. Nájomca je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných platných právnych 

predpisov upravujúcich ochranu pred požiarmi, predovšetkým povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné povinnosti, 

ktoré mu v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti vyplývajú z platných právnych predpisov, zákona č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia 

uvedených povinností zodpovedá nájomca prenajímateľovi za všetky škody, ktoré prenajímateľovi 

dôsledkom porušenia povinnosti nájomcom vznikli, resp. sankcie, ktoré boli prenajímateľovi 

uložené. 



11. Nájomca je povinný ihneď ohlásiť prenajímateľovi každú zmenu adresy  a iných údajov, ktoré sa 

viažu k údajom nájomcu, uvedených v časti „zmluvné strany“ tejto nájomnej zmluvy. Porušenie 

tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku čoho má prenajímateľ 

právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle Čl. V ods.1 písm. b1) tejto zmluvy. 

 

12. Ak sa nájomca stane platiteľom DPH, je túto skutočnosť povinný okamžite oznámiť 

prenajímateľovi. V prípade, že tak neučiní, znáša sankcie vyčíslené daňovým úradom za neskorý 

odvod DPH prenajímateľa. 

13. Nájomca a prenajímateľ berú na vedomie a súhlasia s tým, že na doručovanie akýchkoľvek 

písomností týkajúcich sa tohoto nájomného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 45 až § 50 

Občianskeho súdneho poriadku. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti zo strany nájomcu alebo 

prenajímateľa budú doručované na adresu prenajímateľa alebo nájomcu uvedených v časti „zmluvné 

strany“ tejto zmluvy. 

14. V zmysle § 7 ods.10 zákona č.428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných 

údajov, nájomca podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, 

uvedených v časti „Zmluvné strany“ tejto zmluvy, pre potreby realizácie účelu tejto zmluvy. 

Nájomcov súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov prenajímateľom platí počas celej doby 

trvania nájomného vzťahu upraveného touto zmluvou. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

2. Práva a povinnosti z tejto nájomnej zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 

 

3. Práva a povinnosti prenajímateľa vykonávajú jednotlivé organizačné zložky prenajímateľa 

v zmysle platného organizačného poriadku prenajímateľa. 

 

4. Táto zmluva je spísaná slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

bola pred podpisom prečítaná a na znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná. 

 



5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 2 obdrží nájomca a 2 prenajímateľ. 

 

6. Akékoľvek zmeny obsahu zmluvy, môžu byť vykonané iba formou obojstranne podpísaného 

písomného  a očíslovaného dodatku okrem oznámenia o zvýšenie nájmu v zmysle čl. IV. ods. 7 

tejto zmluvy. 

 

   V Čadci, dňa 15. 10. 2012                                 V Čadci., dňa 15 .10. 2012 

 

         Za prenajímateľa:                                                         Za nájomcu:  

 

 

 

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

             Lukáš Majchrák                                                      Moto Pub Harley, s.r.o.         

        P r e n a j í m a t e ľ           n á j o m c a  

 

 

 


