ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
v úplnom znení s dodatkom č. VIII k zakladateľskej listiny spoločnosti
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol s r. o., Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36 002 950

Čl. 1
Jediný spoločník – zakladateľ obce Makov rozhodol založiť podľa Slovenského práva,
predovšetkým podľa Obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len
spoločnosť“).

Čl. 2
Obchodné meno a sídlo spoločnosti
a) Obchodné meno spoločnosti je: VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o.
b) Sídlo spoločnosti je: Makov 60, 023 56 Makov.
Spoločnosť je oprávnená zriaďovať organizačné zložky v SR a aj v zahraniční.

Čl. 3
Spoločnosť je právnickou osobou – obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania.
Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky do výšky základného imania. Spoločnosť za zriaďuje na
dobu neurčitú.
Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do Obchodného
registra a končí 31. 12. toho istého roku. Ďalšie obchodné roky sú totožné s kalendárnymi.

Čl. 4
Predmet podnikania
Predmetom podnikania spoločnosti je:
- prevádzkovanie obecného vodovodu a kanalizácie,
- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva,
- približovanie dreva,
- čistenie lesa, výsadba stromčekov,
- pílčické práce,
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovateľská činnosť,
- zámočnícke práce,
- údržba a prevádzka obecného rozhlasu, oprava a údržba kábelovej televízie a verejného
osvetlenia,
- oprava, prevádzka a údržba miestnych komunikácií,
- práce so stavebnými mechanizmami,
- zemné práce,
- prenájom bytových a nebytových priestorov,
- upratovacie práce,
- údržba verejných priestranstiev,
- čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov,
- vedľajšia činnosť v pozemnej doprave – služby s traktorom,
- vodoinštalatérske práce,
- demolačné práce,
- holičstvo,
- kaderníctvo,
- pohostinská činnosť
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inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
prenájom hnuteľných vecí,
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá,
poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť,
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom.
elektroinštalačné práce,
prevádzanie kábelových rozvodov na základe licencie TKR/171/2000 na vysielanie káblových
rozvodov v Slovenskej republike,

Čl. 5
Základné imanie spoločnosti
Základné imanie spoločnosti je 6.650 €, slovom: šesťtisícšestopäťdesiat eur, ktoré imanie je tvorené
peňažným vkladom spoločníka Obce Makov.

Čl. 6
Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond vo výške 5 % základného imania, t. j. 165 €,
slovom: jedenstošesťdesiatpäť eur. Príspevok na vytvorenie rezervného fondu vo výške 165 €
spoločník jednorázovo vloží na účet spoločnosti spolu s vkladom základného imania. Rezervný
fond sa povinne ročne dopĺňa o najmenej 5 % z čistého zisku spoločnosti, a to až kým nedosiahne
výšku 10 % základného imania spoločnosti. Nad túto výšku sa už rezervný fond povinne nedopĺňa.

Čl. 7
Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na
spoločnosti. Celý obchodný podiel prináleží spoločníkovi. Spoločník môže písomnou zmluvou
previesť celý obchodný podiel alebo jeho časť na inú fyzickú alebo právnickú osobu. Nadobúdateľ
musí v zmluve vyhlásiť, že pristupuje k zakladateľskej listine.

Čl. 8
V spoločnosti sa vytvárajú tieto orgány:
1. valné zhromaždenie,
2. konatelia spoločnosti.
Konateľmi spoločnosti:
- Martin Pavlík, nar. 12. 08. 1970, RČ: 700812/7610, trvale bytom Makov 57, 023 56 Makov,
štátny občan SR,
- Jozef Pavlík, nar. 15. 11. 1968, RČ: 681115/6605, trvale bytom Potok 1, 023 56 Makov, štátny
občan SR,
Každý z konateľov zastupuje spoločnosť samostatne a samostatne za spoločnosť aj podpisuje.

Čl. 9
Spoločník je subjektom všetkých práv a povinnosti vyplývajúcich zo spoločnosti. Má predovšetkým
právo riadiť a kontrolovať činnosť spoločnosti a podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku pri
zániku spoločnosti.

Čl. 10
Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí:
a) na plnenie daňových povinností,
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b) na povinný prídel do rezervného fondu,
c) na výplatu zisku spoločníkovi.
Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o inom spôsobe použitia zisku pod bodom c).

Čl. 11
O zvýšení a znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Zvýšenie základného imania
sa môže uskutočniť:
a) zvýšením základného vkladu spoločníka z majetku prevyšujúceho základné imanie spoločnosti,
b) zvýšením základného vkladu spoločníka jeho ďalším peňažným alebo nepeňažným vkladom,
c) prevzatím záväzku na nový vklad inou osobu. Záväzok na nový vklad preberá písomným
vyhlásením, ktorým záujemca musí vyhlásiť, že pristupuje k zakladateľskej listine.
Pri znížení základného imania nesmie klesnúť hodnota pod 6.639 €. Zníženie sa musí ohlásiť
zákonným spôsobom.

Čl. 12
Spoločnosť zaniká bez právneho nástupcu:
a) rozhodnutím valného zhromaždenia,
b) uvalením konkurzu na spoločnosť alebo zamietnutie návrhu na uvalenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
c) súdnym rozhodnutím,
d) za podmienok stanovených v zákone alebo v tejto zakladateľskej listine.
Spoločnosť zaniká po vykonanej likvidácii ku dňu výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Po
vykonanej likvidácii a uhradení všetkých záväzkov spoločnosti sa zostávajúci majetok vydá
spoločníkovi.

Čl. 13
Všetky náklady súvisiace so založením a so vznikom spoločnosti, ktoré uhradil spoločník do vzniku
spoločnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom obchodnom roku.

Čl. 14
Táto zakladateľská listina predstavuje úplne znenie zakladateľskej listiny v súlade s dodatkom č. I.,
II., III., IV., V., VI., VII a VIII k zakladateľskej listine.

Čl. 15
O tomto bola táto zakladateľská listina napísaná, účastníkmi prečítaná, vysvetlená, ním za správnu
uznaná na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísaná.
V Makove dňa 13. 12. 2014
Spoločník:
Obec Makov
zastúpená starostom obce
Martinom Pavlíkom

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