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Mesto Nemšová                     10.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  22.09.2022  
 

K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti Mestský  podnik energetiky 

Nemšová s.r.o. 

                                   
Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  

Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD.    

Predkladá:  JUDr. Miloš Mojto 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu s prílohami 

Počet výtlačkov: 21 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 

MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 

MsÚ - hlavný kontrolór 

MsÚ - archív 

  vedúci VPS. m. p. o. 

 

Prerokované :    

a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa 12.09.2022 - stanovisko predloží predseda  

b) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 13.09.2022- stanovisko predloží predseda 

  

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

  

schvaľuje  

1. založenie obchodnej spoločnosti s názvom Mestský podnik energetiky Nemšová, s.r.o., 

so sídlom: Rybárska 92/15, Nemšová 91441, ktorej zakladateľom a jediným 

spoločníkom bude mesto Nemšová  

2.  hodnotu základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky 

Nemšová, s.r.o. vo výške 5 000,- € 

3. Majetkovú účasť mesta Nemšová v obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky 

Nemšová, s.r.o. vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu mesta Nemšová do 

základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky Nemšová, s.r.o. 

vo výške 5 000,- €  

4. Splatenie celého peňažného vkladu mesta Nemšová do základného imania obchodnej 

spoločnosti Mestský podnik energetiky Nemšová, s.r.o. vo výške 5 000,- € ešte pred 

podaním návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra 

5. Meno a priezvisko do funkcie prvého konateľa obchodnej spoločnosti Mestský podnik 

energetiky Nemšová, s.r.o. 
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6. Súhlas so zriadením sídla obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky Nemšová, 

s.r.o. v nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 

Nemšová ako budova so súpisným číslom 92 postavená na C KN parcele č. 3825/16, 

kde je mesto Nemšová výlučným vlastníkom nebytového priestoru č. 1  

7. Znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky 

Nemšová, s.r.o., ktorá je prílohou uznesenia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

 K bodu: Založenie obchodnej spoločnosti Mestský  podnik energetiky Nemšová s.r.o. 

 

Vzhľadom na komplikovanú situáciu na trhu s energiami je predložený návrh na 

založenie novej obchodnej spoločnosti predmetom ktorej bude výlučne distribúcia, resp. rozvod 

tepla, ktorý v súčasnosti zabezpečuje Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.  

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na 

návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 

a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.  

   

V Nemšovej dňa 09.08.2022                                                   JUDr. Tatiana Hamarová 
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ZAKLADATEĽSKÁ  LISTINA 
spoločnosti 

Mestský podnik energetiky Nemšová s.r.o.  
 

 
Článok I. 

Založenie spoločnosti 
 
Spoločnosť bola založená podľa ustanovení §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 zákona č. 513/1991 Zb., v znení 
neskorších predpisov.  

 
Článok II. 

Obchodné meno a sídlo  

 
1. Obchodné meno spoločnosti je: Mestský podnik energetiky Nemšová s.r.o.  

 
2. Sídlo spoločnosti je: Rybárska 92/15, Nemšová 914 41 

 
 

Článok III. 
Predmet činnosti 

 
Predmet činnosti: 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky   
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 
- administratívne služby 
 

Článok IV.  
Základné imanie, spoločníci  

 
1. Základné imanie spoločnosti je 5.000,-€ (slovom: Päťtisíc eur ) a je vytvorené peňažným vkladom 

spoločníka: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, Nemšová 914 41 vo výške 5.000,-€, ktorý je splatený 
v plnom rozsahu.   

 
2. Jediným spoločníkom spoločnosti je:  Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, Nemšová 914 41 
 

Článok V. 
Správa vkladu 

 
1. Správou vkladu je poverený zakladateľ: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, Nemšová 914 41.  

 
2. Po vzniku spoločnosti je správca vkladu povinný odovzdať vklad bez zbytočného odkladu 

spoločnosti. Ak spoločnosť nevznikne, je povinný vklad vrátiť. 
 

 
Článok VI. 

Orgány spoločnosti 
 

Orgány spoločnosti sú: 1. valné zhromaždenie a 2. konateľ. 
1. Valné zhromaždenie 

a) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného        
zhromaždenia vykonáva jediný spoločník. 

b) Valné zhromaždenie musí byť zvolané najmenej jedenkrát do roka. 
 
2. Konateľ 
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a) Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. 
b) Konateľa menuje valné zhromaždenie. 
c) Prvým konateľom spoločnosti je ................................................................................................................ 
d) Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Pri písomných právnych úkonoch 

k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 
 

3. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia.  
 

Článok VII. 
Rezervný fond 

 

1. 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 najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac 
ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu rovnajúcu sa 5 % 
z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu, 
zodpovedajúcej 10 % výšky základného imania.  

 
Článok VIII. 

Trvanie spoločnosti a obchodný rok 

 
1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú a  vzniká dňom zápisu do obchodného registra. 
2. Obchodné roky sú totožné s kalendárnymi rokmi. Prvý obchodný rok trvá od vzniku spoločnosti 

do 31. decembra toho istého roku. 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
2. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do                      

obchodného registra a končí 31. decembra toho istého roku. Ďalšie obchodné roky sú totožné  
s kalendárnymi. 

 
3. Výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach 

smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť nebudú poskytnuté. Predpokladané náklady 
spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú 400,-€. 

 

 

miesto a dátum .........................................     ......................................... 
                   Mesto Nemšová 
                                                                                      v zastúpení primátora mesta    
                                                                                                             (úradne overený podpis) 

 
 

 


