
Z a k l a d a t e ľ s k á   l i s t i n a 
o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným 

s obchodným menom 
 

Mestská nemocnica Zlaté Moravce, s.r.o. 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zakladateľom a jediným 

spoločníkom: 
 
1. Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 

00308676, v zast. Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta  
 
 

I. 
Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 
1. Obchodné meno spoločnosti je:   Mestská nemocnica Zlaté Moravce, s.r.o. 
 
2. Sídlom spoločnosti je:    Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 
 
 

II. 
Spoločník  

 
1. M

esto Zlaté Moravce, so sídlom Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676, 
v zast. Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta  

 
 

III. 
Predmet podnikania 

 
1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - všeobecná nemocnica, a to v rozsahu:  
- ambulantná časť: 

- infekčná ambulancia 
- traumatologická ambulancia 
- anesteziologická ambulancia 
- fyziatricko – rehabilitačná ambulancia 
- hematologická ambulancia 
- interná príjmová ambulancia 
- chirurgicko príjmová ambulancia 
- interná UPS ambulancia 
- chirurgická UPS ambulancia 
- gastroenterologická ambulancia 

- lôžková časť: 
- oddelenie OAIM 
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- chirurgické oddelenie vrátane JIS 
- interné oddelenie  
- interné oddelenie JIS 
- oddelenie LDCH 

- zariadenie spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek: 
- oddelenie klinickej biochémie  
- RTG oddelenie  
- fyziatricko – rehabilitačné oddelenie 
- hematologické oddelenie  

- SONO – pracovisko: 
- detské SONO 
- interné SONO 

- špecifické nelôžkové oddelenie FRO: 
- fyziatricko – rehabilitačné oddelenie  

2. Dopravná zdravotná služba 
3. Pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne 
4. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 
5. Čistiace a upratovacie služby 
6. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
7. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby v zmysle §36 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - forma poskytovanie ambulantná 
8. Denný stacionár v zmysle §40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
9. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne 
10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 
11. Prenájom hnuteľných vecí 
12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 
13. Verejné obstarávanie 

 
IV. 

Trvanie spoločnosti 
 

Spoločnosť je založená na dobu  n e u r č i t ú . 
 

 
V. 

Základné imanie spoločnosti a vklad spoločníka, správca vkladu 
 

1. Základné imanie spoločnosti je ..............................,- EUR, (slovom ................. Eur). 
 

2. Základné imanie je tvorené výlučne nepeňažným vkladom jediného spoločníka, ktorý je 
povinný splatiť celý vklad pred zápisom spoločnosti do obchodného registra k rukám 
správcu vkladu. 

 
3. Predmetom nepeňažného vkladu sú nehnuteľností vo vlastníctve zakladateľa zapísané 

na LV 3467 nachádzajúce sa v  kat. úz. Zlaté Moravce, vedené Správou katastra Zlaté 
Moravce na LV č. 347 ako:  
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a. pozemky 
 parc. reg. „C“ č.  3 o výmere 2892 m2 Zastavané plochy 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 1 o výmere 14379 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“  č.7/ 2 o výmere 732 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 3 o výmere 21 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 4 o výmere 48 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 5 o výmere 377 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 6 o výmere 86 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 7 o výmere 288 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 8 o výmere 50 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 9 o výmere 73 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 10 o výmere 117 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 11 o výmere 299 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 12 o výmere 510 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 13 o výmere 661 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 14 o výmere 38 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 15 o výmere 76 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 16 o výmere 75 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 17 o výmere 378 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 7/ 18 o výmere 21 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 25 o výmere 254 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 27 o výmere 200 m2 Zastavané plochy a nádvoria 
 parc. reg. „C“ č. 29 o výmere 531 m2 Zastavané plochy a nádvoria 

 
b. stavby 

 súp. č. 486 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - inter.pavilon na 
parc. reg. „C“ č. 3 

 súp. č. 491 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Int.-chir.pavilon na 
parc. reg. „C“ č. 7/ 2 

 súp. č. 492 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia- 
Adm.budovariad.,OKB na parc. reg. „C“ č. 7/ 7 

 súp. č. 496 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Gyn.-pôr.pavilon 
na parc. reg. „C“ č. 7/ 5 

 súp. č. 501 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Admin.budova-
prijemna parc. reg. „C“ č. 7/ 6 

 súp. č. 502 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Infekčný pavilon 
na parc. reg. „C“ č. 7/ 17 

 súp. č. 505 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Pavilondiag.disc. 
na parc. reg. „C“ č. 25 

 súp. č. 909 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Patologia na parc. 
reg. „C“ č.7/ 16 

 súp. č. 2255 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Hospodárska 
budova na parc. reg. „C“ č. 27 

 súp. č. 2256 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Hospodárska 
budova na parc. reg. „C“ č. 29 
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 súp. č. 2257 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia- Sklad kyslíka na 
parc. reg. „C“ č. 7/ 3 

 súp. č. 2258 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Sklad inf.fliaš na 
parc. reg. „C“ č. 7/ 4 

 súp. č. 2259 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Pivnica na parc. 
reg. „C“ č. 7/ 8 

 súp. č. 2260 Samostatne stojaca garáž - Garáže na parc. reg. „C“ č. 7/ 10 
 súp. č. 2261 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Sklad CO na parc. 

reg. „C“ č. 7/ 11 
 súp. č. 2262 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Kotoľňa na parc. 

reg. „C“ č. 7/ 13 
 súp. č. 2263 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - 

Náhr.zdrojel.energ. na parc. reg. „C“ č. 7/ 15 
 súp. č. 2264 Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia - Vodáreň na parc. 

reg. „C“ č. 7/18  
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo vklad vyššie uvedených nehnuteľností vo vlastníctve 
mesta Zlaté Moravce uznesením č............ z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Zlatých Moravciach konaného dňa ..... .  
 

4. Hodnota nepeňažného vkladu je určená znaleckým posudkom znalca 
.................................. zo dňa ......................, č. ........................, ktorý obsahuje opis 
nepeňažného vkladu, spôsob jeho oceneniaa údaj o tom, že jeho hodnota zodpovedá 
hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. Takto určená hodnota 
nepeňažného vkladu spoločníka je vo výške .......................................... EUR.  

 
5. Hodnota nepeňažného vkladu, peňažná suma v akej sa nepeňažný vklad započítava na 

vklad spoločníka  a výška obchodného podielu spoločníka: 
 

Mesto Zlaté Moravce …… nepeňažný vklad .......EUR ……. peňažná suma na 
započítanie ...... EUR .................. obchodný podiel 100 % 

 
6.  Správcom vkladu pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je zakladateľ - 

Mesto Zlaté Moravce, so sídlom Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 
00308676, v zast. Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta.  

 
7. Odovzdaním písomného vyhlásenia vkladateľa opatreného osvedčením o pravosti jeho 

podpisu správcovi vkladu sa vklad považuje za splatený. Konateľ spoločnosti je 
povinný podať návrh na zápis príslušnej správe katastra do 15 dníod vzniku 
spoločnosti.Vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti nadobudne obchodná 
spoločnosť až vkladom do katastra nehnuteľností príslušnej správy katastra.  

 
 

VI. 
Orgány spoločnosti 
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1.  Valné zhromaždenie  
2.  Konatelia spoločnosti 
3.  Dozorná rada  
 
1.  Valné zhromaždenie 
 
1.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.  
 
1.2 Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia patrí: 
 
a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej 

vznikom,  
b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, 
c) schvaľovanie stanov a ich zmien, 
d) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny, 
e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o 

nepeňažnom vklade, 
f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, 
g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, 
h) vylúčenie spoločníka podľa ustanovenia § 113 a § 121 Obchodného zákonníka, 

rozhodovanie o podaní návrhu podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka, 
i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti, o zmene právnej formy, o založení dcérskej 

spoločnosti,  
j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti 

podniku, 
k) schvaľovanie rozdelenia obchodného podielu a schvaľovanie návrhov na prevody 

obchodných podielov alebo ich častí, 
l) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo 

zakladateľská listina. 
 
1.3 Zvolávanie a rozhodovanie valného zhromaždenia:    
 

Valné zhromaždenie zvoláva štatutárny orgán spoločnosti najmenej jedenkrát ročne 
spôsobom stanoveným v ustanovení § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka. 
 
Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného 
zhromaždenia (§ 132 Obchodného zákonníka). 
 

2. Konatelia 
 

1.1 Na čele spoločnosti stojí jeden alebo viac konateľov, ktorí sú štatutárnym orgánom 
spoločnosti, konajú v jej mene navonok voči tretím osobám, súdom a iným štátnym 
orgánom. 

 
1.2 Konateľ koná v rozsahu práv a povinností vymedzených touto listinou a uzneseniami 

valného zhromaždenia.  
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  Z tejto zakladateľskej listiny im prináležia tieto práva a povinnosti: 
 

a) zabezpečovať uskutočňovanie podnikateľskej činnosti a plnenie prijatých záväzkov a 
rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti s výnimkou tých vecí, ktoré si vyhradí 
valné zhromaždenie, 

b) pripravovať uznesenia valného zhromaždenia tak, aby boli v súlade s právnymi 
predpismi, záujmami všetkých spoločníkov a spoločnosti, 

c) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, ak sú v súlade s právnymi predpismi, 
d) pripravovať návrhy rozpočtov, riadnej individuálnej účtovnej závierky, rozdelenie 

zisku, príp. úhrady strát, 
e) zabezpečovať riadne vedenie účtovnej evidencie, 
f) informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti, 
g) zahlasovať prípadné zmeny skutočností, u ktorých to vyžaduje zákon do obchodného 

a živnostenského registra. 
 

2.3  Konateľ spoločnosti môže byť v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou na výkon 
inej funkcie, ako je funkcia konateľa. Zodpovednosť konateľa za výkon funkcie 
konateľa podľa ustanovenia § 135a a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka 
tým nie je dotknutá. Podmienky pracovnej zmluvy v takomto prípade schvaľuje valné 
zhromaždenie.  

 
2.4 Pre zánik funkcie konateľa platí ustanovenie § 66 Obchodného zákonníka. Pre zánik 

prípadného pracovnoprávneho vzťahu platia primerane ustanovenia Zákonníka práce.  
 
2.5 Ak sú ustanovení valným zhromaždením viacerí konatelia, je každý z nich oprávnený 

rozhodovať o otázkach, ktoré spadajú do pôsobnosti konateľov, v mene spoločnosti 
samostatne, pričom sa môžu dohodnúť na internom rozdelení právomocí. Dohoda, 
obmedzujúca pôsobnosť konateľov nie je účinná navonok, ani keď bola zverejnená. 

 
2.6 Konatelia zodpovedajú za škodu spôsobenú prekročením právomocí daných touto 

listinou, uzneseniami valného zhromaždenia. Na konateľov sa vzťahuje zákaz 
konkurencie.  

 
2.5 Prvým konateľom spoločnosti sa stáva Michal Grujbár  
 

3. Dozorná rada  
 

3.1  Zriaďuje sa dozorná rada. Prvými členmi dozornej rady sú: 
- Ing. Peter Lednár, CSc. – bydlisko, rodné číslo 
- Bc. Edita Grzybová  
- MUDr. Nina Horniaková  

3.2 Členom dozornej rady je vždy primátor Mesta Zlaté Moravce (štatutárny zástupca 
zakladateľa). Ostatných členov dozornej rady volí valné 
zhromaždenienadpolovičnouväčšinou všetkých hlasov, a to vo forme rozhodnutia 
jediného spoločníka.Dozorná rada musí mať aspoň troch členov. Členom dozornej rady 
nemôže byť konateľ spoločnosti. 
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3.3  Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie. Členovia dozornej rady sú 

povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 
spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.  

 
3.4 Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o 

všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných 
kníh a iných dokladov spoločnosti. 
 

3.5 Do pôsobnosti dozornej rady patrí predovšetkým: 
 
a.) dohliadanie na činnosť konateľov, 
b.) nahliadanie do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti a kontrola 

tam obsiahnutých  údajov, 
c.) preskúmavanie účtovných závierok, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa 

osobitného predpisu a návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladanie 
svojich vyjadrení valnému zhromaždeniu, 

d.) podávanie správ valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne, 
e.) zvolanie valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti. 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti spoločníkov 

 
1.  Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.  
 

2.  Pomer vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti vyjadruje výšku jeho 
obchodného podielu.  

 
3.  Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť 

na spoločnosti. Celý obchodný podiel prináleží zakladateľovi. Spoločník môže 
písomnou zmluvou previesť celý obchodný podiel alebo jeho časť na inú fyzickú alebo 
právnickú osobu. Zmluva o prevode obchodného podielu je voči spoločnosti účinná, ak 
je platne uzavretá, v nej obsiahnuté prípadné odkladacie podmienky účinnosti zmluvy 
sú splnené a je doručená spoločnosti.  

 
4.    Obchodný podiel v spoločnosti sa dedí.  
 

 
VIII. 

Zásady finančného hospodárenia a zmeny základného imania 
 

1. Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí: 
 

a) zaplatenie daní a iných zákonných povinných platieb, 
b) doplnenie rezervného fondu, 
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c) vyplatenie podielov na zisku spoločníkom v súlade s rozhodnutím valného 
zhromaždenia. 
 
Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o inom spôsobe použitia zisku. 

 
2.  Spoločnosť pri vzniku spoločnosti rezervný fond nevytvára. Je povinná ho však 

vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v 
ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 
10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 5 
% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke až do 
dosiahnutia výšky rezervného fondu 10 % základného imania. 

 
3.  Rezervný fond je možné použiť iba na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného 

fondu rozhoduje konateľ v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka. 
 
4.      Zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti sa riadi ustanovením § 142 a 

nasl. Obchodného zákonníka.  
 
 

IX. 
Spôsoby zániku spoločnosti 

 
1.  Zrušenie a zánik spoločnosti sa riadia ustanoveniami § 68 a 69 Obchodného zákonníka. 

K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť s likvidáciou alebo bez likvidácie. Spoločnosť 
zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, 
po vykonanej likvidácii a uhradení všetkých záväzkov spoločnosti sa zostávajúci 
majetok vydá spoločníkovi. 

 
2.  Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má jediný spoločník právo vymenovať likvidátora 

pre uskutočnenie likvidácie. 
Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, pokiaľ jej imanie prechádza na právneho 
nástupcu. 

 
3.  Okrem prípadov uvedených v § 68 Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje i 

rozhodnutím súdu podľa § 152 Obchodného zákonníka. 
 

X. 
Konanie v mene spoločnosti a podpisovanie v jej mene 

 
1. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. 
 

2.  Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému 
obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis. 

 
XI. 

Záverečné ustanovenia 
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1.  Zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra nadobúda spoločnosť status 
právnickej osoby. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podáva a 
podpisuje konateľ spoločnosti. 

 
2.  Vo veciach, ktoré nie sú upravené touto zakladateľskou listinou, platia ustanovenia 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
4.  Zakladateľ spoločnosti vyhlasuje, že predpokladané náklady súvisiace so založením a 

vznikom spoločnosti predstavujú čiastku 20.000,- €.  
 
5. Zakladateľ spoločnosti vyhlasuje, že žiadnym osobám podieľajúcim sa na založení 

spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť 
neboli poskytnuté žiadne výhody. 

 
6. Táto zakladateľská listina je vyhotovená v štyroch prvopisoch. 
 
7.  Spoločník vyhlasuje, že táto listina vyjadruje jeho slobodnú vôľu konštituovať vyššie 

uvedenú spoločnosť, tejto listine rozumie a na znak súhlasu s jej obsahom listinu 
vlastnoručne podpisuje. 

 
 
 
 V Zlatých Moravciach, dňa ….................. 
 
 
 
      ………………………………………………. 

Mesto Zlaté Moravce,  
v zast. Ing. Peter Lednár, CSc.,  
primátor mesta  

 


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

