VZOR
Zakladateľská listina
spoločnosti s ručením obmedzeným
.............. (uviesť meno a bydlisko fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby), týmto
zakladá spoločnosť podľa ustanovení § 56-75a a 105-153 Obchodného zákonníka:
1.

Obchodné meno spoločnosti: ......................

2.

Sídlo spoločnosti:..................

3.

Jediným spoločníkom spoločnosti je: .....................
(uviesť spoločníka označením mena a bydliska fyzickej osoby alebo názvu a sídla
právnickej osoby)

4.

Predmet podnikania spoločnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
(uviesť predmet podnikania (činnosti))

5.

Výška základného imania spoločnosti je ..............
(uviesť výšku základného imania a výšku vkladu spoločníka. Ak spoločnosť zakladá
jeden zakladateľ, v zmysle § 111 ods. 2 ObZ, sa môže zapísať do obchodného registra,
len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie)

6.

Správu vkladu do času vzniku spoločnosti vykonáva .........
(určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1 ObZ)

7.

Prvým konateľom spoločnosti je: ...............
(uviesť meno a bydlisko a rodné číslo prvého konateľa/ov spoločnosti a spôsob, akým
koná/jú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum
narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)

8.

Spoločnosť vytvorí rezervný fond podľa § 124 ObZ ...............
(uviesť výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom
vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob
dopĺňania)

9.

...............
(uviesť, že spoločnosť neposkytla výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na
založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na
jej činnosť, alebo, ak poskytla, uviesť aké)
Napríklad:

1

„Spoločnosť neposkytla výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení
spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej
činnosť.“
10.

Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti predstavujú
................. EUR (slovom: .............. eur).
(náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti predstavujú napríklad súdny
poplatok za založenie spoločnosti (v zmysle zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov,
Sadzobníka súdnych poplatkov, Poplatkov vyberaných v občianskom súdnom konaní,
Položky 17, tento poplatok predstavuje sumu vo výške 331,50 EUR, ak je návrh na
zápis spoločnosti do Obchodného registra podaný listinne a sumu vo výške 165,75
EUR, ak je podaný návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra elektronicky),
poplatok za legalizáciu podpisu notárom na návrhu na zápis spoločnosti do
Obchodného registra, poplatok za legalizáciu podpisu konateľa na zakladateľskej
listine spoločnosti, atď.)

V ................, dňa .....................

_______________________
(podpis konateľa spoločnosti, ak má
spoločnosť viac konateľov a konajú
spoločne, podpis
všetkých týchto
1
konateľov)

1

Podpis overený notárom

2

