
Spoločnosť s ručením obmedzeným Nezisková organizácia 
právne predpisy 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby 

založenie 
spoločenská zmluva (zakladateľská listina), stanovy zriaďovacia listina, štatút 

štatutárny orgán - menovanie 
konateľ, schvaľovaný mestský zastupiteľstvom (§11 ods. 4 písm. l/ 
zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení) 

riaditeľ, volený správnou radou aj bez súhlasu mestského 
zastupiteľstva (§24 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z.) 

štatutárny orgán - odvolanie 
konateľa odvoláva spoločník bez udania dôvodu – t. j. mesto (primátor 
na základe súhlasu mestského zastupiteľstva), odvolanie je okamžité, 
netreba čakať na zápis do obchodného registra 

riaditeľa odvoláva správna rada, ale iba z dôvodov uvedených 
v zákone (porušenie štatútu/zákona, spáchanie trestného činu, na 
vlastnú žiadosť - §24 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z.), inak by 
odvolanie bolo v rozpore so zákonom (to že sa tak aj napriek tomu 
v niektorých n. o. deje, neznamená, že je to v poriadku) 

ďalšie orgány 
dozorná rada – členov menuje spoločník (mesto), dozorná rada 
dohliada na činnosť konateľov (§138 ods. 1 Obchodného zákonníka), 
podáva správy mestskému zastupiteľstvu a pod. 

správna rada – prvých členov volí zakladateľ (mesto), ďalších členov 
si volí sama, alebo štatút môže určiť iný spôsob. Bez ohľadu na štatút 
neziskovky, členov správnej rady možno odvolať iba ak porušia zákon, 
alebo sa trikrát po sebe nezúčastnili na zasadnutí správnej rady– iný 
dôvod odvolania (vrátane odsúdenia za úmyselný trestný čin) by bol 
v rozpore so zákonom (§ 19 až 22 zákona č. č. 213/1997 Z. z.). 
Správna rada môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti bez akéhokoľvek 
súhlasu mestského zastupiteľstva (§14 písm. c/ zákona č. 213/1997 Z. 
z.) 
dozorná rada – kontroluje účtovníctvo, nemá oprávnenie kontrolovať 
riaditeľa alebo správnu radu (§25 zákona č. č. 213/1997 Z. z.) 

vzťah mesta k majetku sro/no 
mesto ako spoločník je vlastníkom celého majetku spoločnosti a môže 
voľne s touto spoločnosťou disponovať na základe rozhodnutí 
mestského zastupiteľstva 

mesto ako zakladateľ nemá vlastnícky vzťah k vloženému majetku. 
Vložený majetok sa stáva vlastníctvom neziskovky. Samotná 
neziskovka nie je vo vlastníctve mesta. O nakladaní s majetkom 



rozhoduje správna rada na základe štatútu. Majetok môže byť 
predmetom exekúcie – t. j. ak vyprodukuje nemocnica stratu, treba ju 
zaplatiť z niečoho. 

hospodárenie subjektu 
sro má podvojné účtovníctvo, žiadne zákonné obmedzenia na 
používanie prostriedkov spoločnosti. Zákonný predpoklad udržať 
spoločnosť v zisku, ktorý sa môže použiť na akýkoľvek cieľ, vrátane 
vyplatenia mestu. 
Môže zakladať spoločné podniky s investormi (napr. nové 
rehabilitačné centrum s celoslovenskou pôsobnosťou) 

 nezisková organizácia účtuje podnikateľskú činnosť 
a verejnoprospešenú činnosť oddelene. Podnikať môže iba za 
podmienky, že to bude pre účelnejšie využitie majetku – nie 
automaticky. Zdravotná starostlivosť je v súčasnosti stratová, bez 
podnikateľskej činnosti sa nemôžu prevádzkovať lôžkové časti 
nemocnice, pretože by na to neboli peniaze.  
Nemôže podnikať ak bude chcieť majetok nadobudnúť. Zisk sa môže 
poskytnúť iba na hlavnú činnosť – t. j. zdravotníctvo. Rekonštrukcie 
budov a iný rozvoj by nemohol byť z týchto zdrojov financovaný. 
Prípadný zisk sa nebude môcť vyplatiť mestu. Iný postup by bol 
v rozpore so zákonom. 

Iné zistenia  
sro je ako obchodná spoločnosť zakladaná s cieľom dosiahnutia zisku 
a rozvoja v našom prípade majetku mesta. Má plné predpoklady nielen 
na udržanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v ZM ale aj na jej rozvoj. 

Úmyslom zákonodarcu bolo v čase prijatia zákona (1997) vytvoriť pre 
nemocnice a iné organizácie dočasnú formu s tým cieľom, aby ich 
financovanie bolo plne oddelené od štátneho rozpočtu a aby neskôr 
mohli byť prevedené na iné formy fungovania, najmä na obchodné 
spoločnosti, na čo v tom čase nebol priestor. Zákon bol prednostne 
určený pre štátne organizácie. V súčasnosti je už však forma n.o. 
prežitok, ktorý nemá opodstatnenie. Verejná služba - poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti – je bezplatná a bezplatnou zostane bez 
ohľadu na to, či nemocnica bude neziskovou organizáciou alebo 
obchodnou spoločnosťou. Nezisková organizácia však nemá 
predpoklady aby sa rozvíjala a dokázala udržať v takom turbulentnom 
prostredí akým je slovenské zdravotníctvo. 

  
  
 


