
Dodatok č. 1 
k Stanovám  

obchodnej spoločnosti 
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o.  

 
Jediný spoločník obchodnej  spoločnosti:  Žilinský samosprávny kraj,  Komenského  48,  011 09 
Žilina, IČO:  37 808 427  uzatvára tento dodatok č.  1 k Stanovám spoločnosti:  Sociálno-
ekonomický podnik ŽSK, s. r. o. so sídlom Komenského 2622/48,  011 09 Žilina, IČO:  51 
969 793.  

Článok 1 
Predmet dodatku 

 
1. Týmto dodatkom č.  1 sa Stanovy zo dňa  30. 01. 2019  menia a dopĺňajú nasledovne:   

 
a) V Čl. II. – Obchodné meno a sídlo,  sa bod 1.  dopĺňa o skratku registrovaného 

sociálneho podniku nasledovne:  
 
„Obchodná spoločnosť po svojom vzniku používa v právnom a obchodnom styku 
obchodné meno:  Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.  r. s. p..“  
 

b) V Čl. XIII. – Hospodárenie spoločnosti,  sa bod  4. mení  nasledovne:  
 
„Spoločnosť sa ako registrovaný sociálny podnik zaväzuje využívať 100 % zisku po zdanení na 
dosahovanie hlavného cieľa sociálneho podnikania a pozitívneho sociálneho vplyvu, ktoré sú  
uvedené v  Zakladateľskej listine a v Stanovách spoločnosti a  ktoré sú v súlade s  § 5 zákona č.  
112/2018  Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“   
 

c) Za Čl.  XIV. – Rezervný fond sa dopĺňa  nový Článok XV. – Kapitálový fond 
z príspevkov spoločníkov, ktorý znie nasledovne:  

 
„Čl.  XV. 

Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov 
1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov (ďalej len 

„kapitálový fond“), ktorého účelom je posilnenie vlastných zdrojov spoločnosti.   
Kapitálový fond spoločnosť vytvára a používa v súlade s ustanoveniami § 123 ods.  2 
v spojení s  § 217a  Obchodného zákonníka.    

2. Kapitálový fond je tvorený dobrovoľným príspevkom spoločníka.   Spoločník nemôže 
byť zaviazaný zložiť príspevok proti svojej vôli.   

3. Príspevok spoločníka do kapitálového fondu môže byť poskytnutý v peňažnej alebo 
nepeňažnej forme.   Na splatenie príspevku spoločníka  do kapitálového fondu  sa 
primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch do obchodných 
spoločností  a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.  

4. Vytvorenie kapitálového fondu za trvania spoločnosti musí schváliť valné 
zhromaždenie. Valné zhromaždenie rovnako schvaľuje poskytnutie príspevku 
spoločníka do kapitálového fondu.  V prípade, ak príspevok spoločníka bude 
poskytnutý v nepeňažnej forme, valné zhromaždenie môže v súlade s  § 59b 



Obchodného zákonníka rozhodnúť, že hodnota nepeňažného príspevku sa nemusí 
určiť znaleckým posudkom, ak je hodnota príspevku spoločníka odvodená samostatne 
pre každý nepeňažný príspevok z riadnej účtovnej závierky  spoločníka za 
predchádzajúce účtovné obdobie, overenej audítorom bez výhrady podľa osobitného 
predpisu.   

5. Návrh na  vytvorenie kapitálového fondu  a/alebo návrh na poskytnutie príspevku 
spoločníka do kapitálového fondu podáva valnému zhromaždeniu konateľ alebo 
spoločník spoločnosti, ktorý mieni príspevok zložiť, pričom tento návrh spravidla 
obsahuje  tieto údaje: výšku príspevku, formu príspevku, spôsob jeho úhrady a lehotu, 
v ktorej spoločník príspevok splatí.  

6. Splatený kapitálový fond možno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na 
zvýšenie základného imania spoločnosti.    O použití kapitálového fondu  rozhoduje 
valné zhromaždenie.   Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použití kapitálového fondu 
na prerozdelenie medzi spoločníkov,  môže rozhodnúť len tak, že príspevok do 
kapitálového fondu sa prerozdelí tomu spoločníkovi, ktorý ho poskytol.  

7. Hodnota príspevku spoločníka do kapitálového fondu sa vždy zaráta na vyrovnací 
podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku toho spoločníka, ktorý takýto príspevok 
splatil.“ 

 
d) Doterajší Čl. XV. – Spoločné a záverečné ustanovenia sa označuje ako Čl. XVI. – 

Spoločné a záverečné ustanovenia.   
 

e) Ostatné články Stanov ostávajú nezmenené.   
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia  

 
1.  Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu jediným spoločníkom 

spoločnosti.   
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po jednom pre spoločnosť, 

spoločníka,  Obchodný register a registrový orgán pre sociálne podniky. 
3. Uzavretie tohto Dodatku č. 1 bolo schválené uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 33/20 

bod 1.,   ktoré bolo prijaté na rokovaní dňa 21. 09. 2020.  
 

V Žiline dňa 27. 10. 2020   
 
                                                                                  ............................................. 
                                                                                    Žilinský samosprávny kraj 
                                                                                        Ing. Erika Jurinová 
                                                                                            predsedníčka 
                                                                                              v zastúpení  
                                                                       RNDr. Petrom Dobešom, podpredsedom, v.r.  
                                                                    na základe splnomocnenia zo dňa  20. 10. 2020 
 
 
 

 


