Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti
,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“
po zmene schválenej VZ dňa 05. 03. 2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 4/2020 obchodnej spoločnosti Mestský podnik
Snina, s. r. o., zo dňa 05. 03. 2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 5/2020 obchodnej spoločnosti Mestský podnik
Snina, s. r. o., zo dňa 05. 03. 2020

1. Zakladateľ uvedený v čl. III tejto listiny týmto zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným
podľa ust. § 105 a nasl. v spojení s ust. § 57 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na účely vzniku sociálneho
podniku podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“).
Čl. I
Obchodné meno
1. Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným je: Mestský podnik Snina, s. r. o. (ďalej
len: „spoločnosť“).
Čl. II
Sídlo
1. Sídlom spoločnosti uvedenej v čl. I tejto listiny je: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, Slovenská
republika.
Čl. III
Zakladateľ/Spoločník
1. Zakladateľom a zároveň jediným spoločníkom spoločnosti uvedenej v čl. I tejto listiny je:
Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, Slovenská republika, IČO: 0323560,
zastúpené: Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta (ďalej len „zakladateľ“). Zakladateľ
rozhodol o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: ,,Mestský
podnik Snina, s. r. o.“ podľa slovenského práva, predovšetkým v zmysle § 56-75 a § 105-153
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a ďalších platných právnych predpisov, najmä, nie však výlučne
zákonom č. 112/2018 Z. z..
Čl. IV
Doba trvania
1. Doba trvania spoločnosti: Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Čl. V
Predmet hospodárskej činnosti
1. Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti uvedenej v čl. I tejto listiny je:
a) Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
b) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
c) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
d) Čistiace a upratovacie služby,
e) Výroba nekovových a minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu,
f) Prípravné práce k realizácii stavby,
g) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
h) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
i) Informačná činnosť,
j) Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
k) Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
l) Výroba potravinárskych výrobkov,
m) Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava
a údržba,
n) Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
o) Odevná výroba,
p) Textilná výroba,
r) Prevádzkovanie čistiarne a práčovne,
s) Služby požičovní,
t) Poskytovanie sociálnych služieb,
u) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
v) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
x) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
y) Poskytovanie služieb osobného charakteru.
ČI. VI
Právne postavenie spoločnosti
1. Spoločnosť je právnickou osobou - spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka za účelom podnikania a pôsobenia ako
registrovaného integračného sociálneho podniku v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 112/2018 Z. z..
2. Spoločnosť je oprávnená zriaďovať organizačné zložky spoločnosti v SR aj v zahraničí.
3. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Ak porušenie
záväzkov spôsobil konateľ alebo likvidátor takým konaním, za ktoré bol právoplatným
rozhodnutím súdu odsúdený, zodpovedá za škody, ktoré svojím konaním spôsobil celým
svojím majetkom.
Čl. VII
Základné imanie
1. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka/zakladateľa
spoločnosti uvedeného v čl. III tejto listiny, výška peňažného vkladu spoločníka je 5 000 €
(slovom: päťtisíc eur). Peňažný vklad spoločníka bude zložený v plnej výške do rúk správcu

vkladu pred zápisom spoločnosti, čím dôjde k splateniu peňažného vkladu zakladateľa vo
výške 100 %.
2. Správou vkladu jediného spoločníka/zakladateľa spoločnosti je poverená: Ing. Daniela
Galandová, primátorka mesta Snina.
ČI. VIII
Rezervný fond
1. Podľa ustanovení § 124 Obchodného zákonníka nezriaďuje zakladateľ pri vzniku spoločnosti
na krytie strát spoločnosti rezervný fond. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z
čistého zisku vykázaného v riadnej 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 spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 5 % z čistého zisku
vyčísleného v ročnej závierke, až do dosiahnutia celkovej výšky rezervného fondu – 10 %
základného imania, t. j. 500,- € (slovom: päťsto eur).
ČI. IX
Obchodný podiel
1. Celý obchodný podiel prináleží v hodnote 5 000 € (slovom: päťtisíc eur) zakladateľovi.
Čl. X
Rozdelenie zisku
1. Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí:
a) na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,
b) na doplnenie rezervného fondu do výšky v zmysle článku VIII.,
c) na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, t. j. na vytváranie nových pracovných
miest alebo zlepšovanie pracovných podmienok v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z..
2. Zaregistrovaním a priznaním štatútu sociálneho podniku a počas trvania štatútu sociálneho
podniku, spoločnosť 100% z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti,
ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie
obdobie podľa daňového priznania, bude každoročne používať na dosahovanie pozitívneho
sociálneho vplyvu. Týmto nie je dotknutá povinnosť postupu v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.
ČI. XI
Orgány spoločnosti
1. Jediný zakladateľ rozhodol o vytvorení týchto orgánov spoločnosti:
a) valné zhromaždenie,
b) konateľ,
c) dozorná rada,
d) poradný výbor.

ČI. XII
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, keďže má jediného spoločníka –
zakladateľa, tento zakladateľ vykonáva v zastúpení svojho štatutárneho zástupcu všetky
právomoci valného zhromaždenia (podľa ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka).
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schválenie konaní urobených zakladateľom pred vznikom spoločnosti,
b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrada strát,
c) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,
d) rozhodovanie o zvýšení, znížení základného imania,
e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
f) rozhodovanie o zrušení spoločnosti,
g) rozhodnutia o uzavieraní bankových úverov a prijatie ručiteľstva,
h) rozhodovanie o všetkých právnych úkonoch súvisiacich s nadobúdaním, scudzovaním a
zaťažovaním nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti, ako aj rozdelenie
akéhokoľvek majetku obchodnej spoločnosti, resp. majetku, ktorý má spoločnosť v nájme,
i) rozhodovanie o predaji, nájme a podnájme hnuteľného majetku obchodnej spoločnosti v
hodnote vyššej ako 5 000 €,
j) rozhodovanie o vstupe spoločnosti do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva,
k) schvaľovanie mandátnych zmlúv s konateľmi, členmi predstavenstva a členmi dozornej
rady,
l) uzatváranie licenčných alebo iných dlhodobých zmlúv v oblasti duševného vlastníctva,
m) rozhodovanie o kúpe hnuteľného majetku nad 10 000 €,
n) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje
zákon alebo táto zakladateľská listina.
3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do
pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ písomnou pozvánkou s uvedením termínu a programu
najmenej raz za šesť mesiacov. Pozvánka musí byť zakladateľovi doručená najmenej 15 dní
predo dňom jeho konania krátkou cestou alebo formou doporučeného listu.
5. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada zakladateľ. Ak konateľ nezvolá
valné zhromaždenie do 1 mesiaca od doručenia žiadosti, je zakladateľ oprávnený zvolať ho
sám.
6. O rokovaní valného zhromaždenia sa spisuje písomná zápisnica najmenej v 2 exemplároch,
ktorá je podpísaná predsedom valného zhromaždenia. Na činnosť valného zhromaždenia sa
primerane vzťahujú ustanovenia § 125 až 132 Obchodného zákonníka.
ČI. XIII
Konateľ
1. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ. Konateľa menuje valné
zhromaždenie.
2. V mene spoločnosti koná konateľ tým spôsobom, že pri právnych úkonoch vykonaných v
písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

3. Konateľom spoločnosti Mestský podnik Snina, s. r. o. je: JUDr. Ján Pčola, nar. 03. 08. 1987,
r. č. 870803/8889, trvale bytom Podhorská 2122/81, 069 01 Snina.
4. Do pôsobnosti konateľa patrí predovšetkým:
a) riadenie bežných záležitostí spoločnosti,
b) prijímanie a uvoľňovanie pracovníkov spoločnosti, určovanie ich mzdy a pracovnej
náplne,
c) zastupovanie spoločnosti,
d) vedenie evidencie a účtovníctva spoločnosti,
e) uzatváranie zmlúv,
f) vypracovanie návrhov, vnútorných organizačných predpisov, ročnej účtovnej závierky a
návrhu na rozdelenie zisku,
g) disponovanie s prostriedkami na účte spoločnosti,
h) vedenie knihy zápisov a rozhodnutí valného zhromaždenia,
i) vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia.
ČI. XIV
Dozorná rada
1. Dozorná rada vykonáva svoju kontrolnú pôsobnosť vo vzťahu ku konateľovi spoločnosti a k
plneniu povinností na úseku účtovníctva. Činnosť dozornej rady sa riadi ustanoveniami
§ 137 až 140 Obchodného zákonníka. Jej činnosť spočíva hlavne:
a) dohliada na činnosť konateľa,
b) nahliada do účtovných kníh,
c) preskúmava ročnú účtovnú závierku,
d) podáva o svojej činnosti správy valnému zhromaždeniu.
2. Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľa spoločnosti informácie
a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných
a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.
3. Členov dozornej rady menuje valné zhromaždenie.
4. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.
5. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa ustanovenia § 136 Obchodného
zákonníka.
6. Dozorná rada spoločnosti má štyroch členov:
1. člen: Ing. Michal Vohar, nar. 24. 02. 1979, r. č. 790224/8651, trvale bytom Strojárska
3993/91A, 069 01 Snina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine,
2. člen: MUDr. Peter Kuchtanin, nar. 26. 11. 1986, r. č. 861126/8897, trvale bytom 1. mája
2053/5, 069 01 Snina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine,
3. člen: Ing. Štefan Janko, nar. 09. 11. 1972, r. č. 721109/8686, trvale bytom Nad Cirochou
2971/87, 069 01 Snina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine,
4. člen: Ing. Marián Kníž, nar. 11. 05. 1958, r. č. 580511/6350, trvale bytom Ul. 1. mája
2050/2, 069 01 Snina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine.
7. Členovia dozornej rady si spomedzi seba zvolia svojho predsedu s výnimkou prvého predsedu
dozornej rady, ktorého určí jediný spoločník v tejto zakladateľskej listine. V dobe založenia
spoločnosti je prvým predsedom dozornej rady Ing. Marián Kníž.

Čl. XV
Poradný výbor
1. Poradný výbor tvoria minimálne traja členovia. Všetci členovia smú byť výhradne
zainteresovanými osobami, pričom minimálne jeden člen je priamo zainteresovaná osoba
a jeden člen je zamestnanec sociálneho podniku, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo
zraniteľnou osobou.
2. Zainteresované osoby menuje a odvoláva konateľ.
3. Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za dva mesiace.
4. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní
pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania
pozitívneho sociálneho vplyvu, a to:
a) prerokovaním,
b) právom na informácie,
c) kontrolnou činnosťou.
5. Spôsob voľby alebo vymenovania, spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj riadneho
fungovania poradného výboru tak, aby bolo zabezpečené transparentné a spravodlivé
prostredie upraví spoločnosť vo vnútornom predpise.
Čl. XVI
Hlavný cieľ
1. Hlavným cieľom sociálneho podniku v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.
112/2018 Z. z. je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti
poskytovania služieb a úžitkovej výroby zameranej na podporu regionálneho rozvoja.
Pozitívny sociálny vplyv integračného podniku sa prejavuje podporou zamestnanosti
prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb.
2. Zámerom sociálneho podnikania je poskytnúť zamestnancom spoločnosti zvýšenie
kvalifikácie, pravidelné pracovné návyky, získanie zručností v remeselných povolaniach,
možnosti pre rozvoj ich osobnostných predpokladov, pre zvýšenie šancí uspieť na otvorenom
trhu práce a pre zlepšenie celkovej kvality života.
Čl. XVII
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu
1. Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu sa posudzuje percentom zamestnaných
znevýhodnených alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov sociálneho
podniku v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. Zamestnanci budú pravidelne
monitorovaní za účelom zisťovania ich postupného začleňovania do pracovného procesu
a zlepšovania ich pracovných návykov s cieľom ich plynulého prechodu na otvorený trh
práce.
2. Prvotným zámerom spoločnosti budú činnosti spojené s údržbou verejných priestranstiev,
poskytovaním starostlivosti o domácnosť a záhradu prostredníctvom servisných poukážok
a oživenie tradičných ľudových remesiel v regióne. V budúcnosti je zámerom rozšíriť činnosť
sociálneho podniku o jednoduchú stavebnú činnosť, potravinársku činnosť a o rekreačné
služby.

Čl. XVIII
Dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu
1. Výsledky hospodárskej činnosti sociálneho podnikania spoločnosti vo forme služieb
a vyrábaných výrobkov budú produkované a dodávané v dohodnutej kvalite a objeme za
účelom dosiahnutia spoločensko-prospešného cieľa spojeného s ukotvením sociálneho
podniku a jeho produkcie na trhu. Sociálny podnik svojou hospodárskou činnosťou prispeje
ku skvalitneniu služieb poskytovaných v meste a jeho okolí a tým aj k zlepšeniu celkovej
infraštruktúry regiónu.
2. Hospodárska činnosť sociálneho podniku bude zameraná na poskytovanie nasledujúcich
služieb a výrobu výrobkov:
• údržbu verejnej zelene a zimnú údržbu chodníkov – kosenie verejných priestranstiev,
prelúk, cyklotrás a peších trás, čistenie chodníkov v zimnom období za účelom
zlepšenia životného prostredia,
• starostlivosť o domácnosť a záhradu prostredníctvom servisných poukážok – kosenie
a hrabanie trávy vo dvoroch a záhradách, hrabanie lístia, strihanie živých plotov,
orezávanie stromov, odpratávanie snehu z dvorov rodinných domov, drobné stavebné
úpravy pri rodinných domoch, úprava záhrad a záhonov, porez, ukladanie a rúbanie
palivového dreva, natieranie plotov a brán, upratovacie práce, maľovanie interiérov,
pomoc pri sťahovaní; účelom je pomoc a skvalitnenie života najmä seniorov
a zdravotne postihnutých občanov mesta Snina,
• remeselnú činnosť s cieľom prezentácie regiónu a získavania zručností
znevýhodnených a zraniteľných osôb:
o výroba výrobkov z dreva a prútia – dekoratívne, reklamné a darčekové predmety
s logom regiónu a mesta, drevené hračky, skladačky, drobné výrobky typu
suvenírov a obalov na suveníry,
o maľba na sklo – originálne dekoračné predmety, darčeky a suveníry a maľované
ikony,
o hrnčiarstvo – úžitková keramika, ozdobné predmety, estetické doplnky a suveníry
s orientáciou na originálne regionálne vzory, farby a tvary,
o šitie dekoratívnych predmetov z textilu vrátane produktov s folklórnou tematikou
– kroje a produkty s folklórnou tematikou, dekoratívne predmety, nákupné platené
tašky, originálne obaly, baliace darčekové obaly s logom regiónu a mesta,
originálne darčeky a suveníry pre jednotlivcov i firmy,
o perníkarstvo – pečenie perníkov,
• výstavbu a rekonštrukciu chodníkov – výstavba chodníkov zo zámkovej dlažby v meste
Snina vrátané výmeny obrubníkov; zamestnanci sa naučia presnosti a stavebným
zručnostiam,
• spracovanie liečivých rastlín, ovocia a lesných plodín – zber, sušenie a balenie
liečivých rastlín, špecifických bylinných zmesí, ovocia a húb pod regionálnym
označením s možnosťou naučiť zamestnancov využívať prírodné produkty,
• rekreačné služby.
3. Dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu bude zabezpečené zamestnávaním
znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, u ktorých pracovnou integráciou je možné posilniť
ich pracovné zručnosti, návyky a začlenenie sa do pracovného kolektívu, nájsť možnosť
uplatnenia a sebarealizácie. Cieľom sociálneho podnikania je viesť zamestnancov
k samostatnosti a zodpovednosti za seba i za sociálny podnik, v ktorom vykonávajú pracovnú
činnosť. Sociálne podnikanie tak nadobúda socializačný charakter, kedy cieľová skupina
znevýhodnených alebo zraniteľných občanov má možnosť budovať vzťahy a získavať

kontakty aj mimo svojej rodiny, či komunity. Pracovná integrácia má pozitívny vplyv na
vytváranie takých životných podmienok, ktoré umožňujú naplnenie životných potrieb
majoritného i minoritného obyvateľstva.
Čl. XIX
Zrušenie a zánik spoločnosti
1. Spoločnosť sa zrušuje:
a) rozhodnutím valného zhromaždenia,
b) uvalením konkurzu na spoločnosť alebo zamietnutím návrhu na uvalenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
c) súdnym rozhodnutím,
d) za podmienok stanovených v zákone.
2. K zrušeniu môže dôjsť s likvidáciou alebo bez likvidácie. Ak sa spoločnosť zrušuje s
likvidáciou, po vykonanej likvidácii a uhradení všetkých záväzkov sa zostávajúci majetok
vydá zakladateľovi.
3. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má právo zakladateľ vymenovať likvidátora pre
uskutočnenie likvidácie.
4. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie pokiaľ jej základné imanie prechádza na právneho
nástupcu.
5. Okrem prípadu uvedeného v ustanovení § 68 Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje
rozhodnutím súdu podľa ustanovenia § 152 Obchodného zákonníka.
Čl. XX
Záverečné ustanovenia
1. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti
pozostávajú najmä z úhrady správneho poplatku za vydanie živnostenského oprávnenia,
poplatkov za overenie podpisov spoločníkov a konateľov na listinách a súdneho poplatku za
zápis do obchodného registra sú vo výške 1.000 € (slovom tisíc eur).
2. Žiadne výhody v zmysle ustanovenia § 110 písm. i) Obchodného zákonníka sa neposkytujú.
3. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Spoločnosť zaniká dňom výmazu
z obchodného registra.
4. Túto zakladateľskú listinu je možné zmeniť iba rozhodnutím valného zhromaždenia a to
formou písomných dodatkov.
5. Dokladom o zmene zakladateľskej listiny je rozhodnutie z valného zhromaždenia. Konateľ je
povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť zmeny obchodnému registru.
6. Všetky náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, ktoré uhradí spoločník do
vzniku spoločnosti, znáša spoločnosť ako náklady v prvom obchodnom roku.
7. Táto zakladateľská listina bola vyhotovená v 4 rovnopisoch.
8. Ak nie je v tejto zakladateľskej listine stanovené inak, vzťahy vyplývajúce z tejto listiny sa
spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a ďalšími všeobecne záväznými

právnymi predpismi právneho poriadku SR, najmä, nie však výlučne zákonom č. 112/2018 Z.
z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Zakladateľ prehlasuje, že s textom tejto zakladateľskej listiny sa dôkladne oboznámil, listine
rozumie a na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpisuje.
V Snine dňa 06. 03. 2020

------------------------------------------------------------Mestský podnik Snina, s. r. o.
JUDr. Ján Pčola, konateľ

