29. apríl 2016

S TA N O V Y
akciovej spoločnosti

TRANOSCIUS

TRANOSCIUS

STANOVY TRANOSCIA a. s.

§ 1 Obchodné meno, sídlo a doba trvania spoločnosti
Akciová spoločnosť Tranoscius, a. s., so sídlom v Liptovskom Mikuláši bola založená podľa zákona č. 104/1990 Zb. o akciových
spoločnostiach na dobu neurčitú.
§ 2 Predmet podnikania
Akciová spoločnosť slúži záujmom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Predmet podnikania:
a/ Vydávanie neperiodických publikácií, periodických publikácií, špeciálnych polygrafických výrobkov v slovenskom jazyku
i v cudzích jazykoch cirkevného i svetského obsahu.
b/ Reprografická a polygrafická činnosť.
c/ Veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj bohoslužobných a chrámových predmetov, devocionálií a paramentík,
hudobnín, nosičov zvuku a obrazu a umeleckých predmetov
prednostne obsahu evanjelického a. v.
d/ Výroba, oprava, nákup a predaj bohoslužobných odevov, bohoslužobných a chrámových predmetov.
e/ Správa a zveľaďovanie Tranovského knižnice.
f/ Zbierkotvorná činnosť v oblasti pamiatok slovenského evanjelictva.
g/ Reklamná agentúra.
h/ Podnikateľské poradenstvo.
i/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
j/ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
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k/ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
l/ Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
m/Prenájom hnuteľných vecí.
n/ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
o/ Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými
osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie.
p/ Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom.
q/ Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
r/ Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu.

§ 3 Základné imanie a akcie
●

3.1. Základné imanie spoločnosti je 395 900 eur, slovom:

tristodeväťdesiatpäťtisícdeväťsto, a tvoria ho akcie s menovitou
hodnotou 100 EUR v počte 1 634 akcií, s menovitou hodnotou
500 EUR v počte 293 akcií a akcie menovitou hodnotou 1 000
EUR v počte 86 akcií.
●

3.2. Akcie sú vydané na meno ako listinné. Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
● 3.3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní ďalších druhov akcií, ich množstve, hodnote a stanoviť práva k nim
2

STANOVY TRANOSCIA a. s.

patriace.
● 3.4. Akcie sa zapisujú do zoznamu akcionárov. Forma krytia
(finančné, vecné) sa zapisuje do knihy akcií ako predmet vkladu.
● 3.5. Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje podľa §
156 ods. 4 Obchodného zákonníka (ďalej len ObZ).
● 3.6. Prevod listinných akcií na meno je možné, len ak nadobúdateľ bude členom ECAV na Slovensku. V takomto prípade
súhlas k prevodu udeľuje predstavenstvo. V prípade dedenia akcií sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.
§ 4 Spôsob zápisu spoločnosti do obchodného registra,
jej zastupovanie
● 4.1. Spoločnosť sa zapisuje: TRANOSCIUS, a. s., so sídlom v Lip-

tovskom Mikuláši, Tranovského 1.
● 4.2. Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a podpisuje zaň
predseda alebo člen predstavenstva. V bežných obchodných veciach alebo pracovnoprávnych vzťahoch spoločnosť zastupuje
a podpisuje za ňu riaditeľ.
● 4.3. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu spoločnosti pripojí podpis predseda alebo
člen predstavenstva, alebo riaditeľ. V dokladoch, pri ktorých to
vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov alebo rozhodnutia
valného zhromaždenia, podpisuje spoločne s predsedom predstavenstva ďalší určený funkcionár predstavenstva.
§ 5 Práva a povinnosti akcionárov
● 5.1. Akcionár je povinný splatiť úplnú menovitú hodnotu upí-
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sanej akcie podľa určenia valného zhromaždenia.
● 5.2. Pri oneskorenom splácaní je akcionár povinný zaplatiť
úrok vo výške 20 % ročne z čiastky, s platením ktorej sa oneskoril.
● 5.3. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju
povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. V ďalšom sa postupuje podľa § 177 ods. 5 a nasl. ObZ.
● 5.4. Akcionár je povinný v prípade prevodu svojich akcií ponúknuť svoj podiel prednostne akcionárom prostredníctvom
predstavenstva spoločnosti.
● 5.5. Každý akcionár má podľa počtu upísaných akcií pomerný
podiel na majetku a na čistom zisku spoločnosti, ktorý valné
zhromaždenie podľa bilancie určilo na rozdelenie. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich
akcií.
● 5.6. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendy, prijaté v dobrej
viere. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
● 5.7. Každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, požadovať vysvetlenie a podávať pripomienky, návrhy, hlasovať o nich, ako aj hlasovať o návrhoch iných akcioná-rov.
● 5.8. Hlasovacie právo patriace akcii sa riadi jej menovitou hodnotou. Akcii menovitej hodnoty 100 eur, patrí jeden hlas. Jeden
akcionár môže mať najviac 100 hlasov.
● 5.9. Akcionár nemôže vykonávať svoje hlasovacie právo dovtedy, kým nezloží splatný majetkový vklad.
● 5.10. Akcionár môže vykonávať svoje právo na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na
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základe písomnej plnej moci. Splnomocnenie je platné iba
na jedno valné zhromaždenie. Akcionárov, ktorí sú právnickými osobami, zastupujú štatutárne orgány alebo splnomocnenci.
● 5.11. Akcionár, ktorý vlastní akcie a ich menovitá hodnota dosiahne najmenej 5 % hodnoty základného imania, môže s uvedením dôvodu písomne požiadať zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ďalší
postup jeho zvolania je upravený v § 181 ods. 2 – 6 a § 182 Obchodného zákonníka.
● 5.12. Základné práva akcionárov sa riadia týmito stanovami
a podľa § 178 – 183 Obchodného zákonníka. Vykonávajú ich
hlavne na valnom zhromaždení.
● 5.13. Súdne preskúmanie protiprávneho rozhodnutia valného zhromaždenia môže požiadať ktorýkoľvek akcionár i ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo dozornej rady.
§ 6 Orgány spoločnosti
Orgány spoločnosti sú:
● 6.1. Valné zhromaždenie
● 6.2. Predstavenstvo
● 6.3. Dozorná rada
Orgány spoločnosti môžu zriaďovať odborné poradné, konzultatívne skupiny pre vybrané okruhy činnosti a príslušný výkonný a administratívny aparát.
● 6.1.

Valné zhromaždenie
● 6.1.1. Spoločné členské práva vykonávajú akcionári na valnom
zhromaždení. Valnému zhromaždeniu prináleží všetka pôsobnosť spoločnosti, pokiaľ nie je zákonom alebo stanovami vy5
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hradená iným orgánom. Je najvyšším orgánom spoločnosti a je
zložené zo všetkých akcionárov na ňom prítomných.
● 6.1.2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo pozvánkou
v zmysle ods. 6.1.3.
● 6.1.3. Pozvánka musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, program, čas, dátum a miesto konania, či sa jedná
o riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie a musí byť
odovzdaná na poštu alebo iným spôsobom doručená podľa
knihy akcionárov na adresy tam uvedené, alebo e-mailom, najmenej do 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie sa však pokladá za včas zvolané i bez dodržania 30-dňovej lehoty, ak všetci akcionári písomne alebo
iným spôsobom (faxom, SMS) prehlásia, že na dodržaní lehoty
netrvajú.
●

6.1.4. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti, predstavenstvo ho môže zvolať i na iné miesto.
● 6.1.5. Predstavenstvo je povinné zvolať každoročne riadne
valné zhromaždenie, a to najneskôr do 4 mesiacov po skončení
účtovného roka.
● 6.1.6. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné
zhromaždenie:
a/ ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie;
b/ ak to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti alebo verejný záujem;
c/ ak je vyššia strata na hospodárskom výsledku v priebehu
roka ako 1/3 základného imania a o možnom dôsledku neboli
akcionári včas informovaní.
● 6.1.7. Valného zhromaždenia je oprávnený zúčastniť sa každý
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akcionár.
● 6.1.8. Rokovanie valného zhromaždenia otvára predseda
predstavenstva, prípadne poverený člen predstavenstva. Po
otvorení valnému zhromaždeniu predsedá a jeho rokovanie
riadi predsedajúci. Predsedajúceho volí valné zhromaždenie na
návrh prítomných akcionárov. Ak nie je podaný žiadny návrh na
zmenu, valné zhromaždenie riadi predseda predstavenstva,
prípadne podpredseda. Predsedajúci riadi rokovanie podľa platného rokovacieho poriadku.
● 6.1.9. Na valnom zhromaždení sa vždy hlasuje zdvihnutím
ruky (verejne). Ak je podaný návrh na iný spôsob hlasovania,
o ňom sa vždy hlasuje. Uplatní sa, až získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov.
● 6.1.10. Predseda predstavenstva zabezpečí spísanie listiny prítomných, ktorá je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia, v ktorej musia byť uvedené meno akcionára (alebo splnomocnenca), jeho adresa, čísla jeho akcií a počet hlasov, ktoré mu podľa akcií patria. K listine prítomných, ktorá
je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia, sa pripoja i plné moci ich splnomocnencov. Platnosť prezenčnej listiny
potvrdzuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.
● 6.1.11. O konaní valného zhromaždenia sa do 15 dní od jeho
skončenia spíše zápisnica. Túto zápisnicu podpisuje zapisovateľ
a predseda valného zhromaždenia. Správnosť potvrdzujú dvaja
zvolení akcionári – overovatelia. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje náležitosti podľa § 188 ods. 2 ObZ a ďalšie len ak
o uvedenie týchto údajov požiada akcionár prítomný na valnom
zhromaždení.
● 6.1.12. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prí7
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tomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 30 % základného imania spoločnosti.
● 6.1.13. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné ani
po uplynutí jednej hodiny od času, na ktorý bolo zvolané, musí
byť zvolané náhradné valné zhromaždenie najneskôr do 3 týždňov odo dňa, keď sa malo konať zvolané pôvodné. Toto náhradné valné zhromaždenie je schopné uznášať sa bez ohľadu
na výšku zastúpeného akciového kapitálu, na čo je potrebné výslovne upozorniť v pozvánke na náhradné valné zhromaždenie.
Táto podmienka uznášania schopnosti sa nevzťahuje na prijímanie uznesení podľa ods. 6.1.18 písm. b)
● 6.1.14. Uznesenie valného zhromaždenia je platné, ak za jeho prijatie súhlasilo viacej ako 50 % hlasov prítomných akcionárov na rokovaní (nadpolovičná väčšina), okrem prípadov, kedy sa vyžaduje súhlas viacej ako 50 % hlasov všetkých
akcionárov (kvalifikovaná väčšina).
● 6.1.15.
a/ Na schválenie uznesenia valného zhromaždenia o zmenách
v stanovách, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa §
210 ObZ, na vydanie prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
na zrušenie spoločnosti alebo zmenu jej právnej formy sa vždy
vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.
Musí byť o tom vyhotovená notárska zápisnica. Dvojtretinová
väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje aj na schválenie uznesenia o skončení obchodovania na burze s akciami
spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.
b/ Ak valné zhromaždenie má rokovať alebo rokuje o zmene
stanov, musí byť v pozvánke na rokovanie alebo v návrhu pro8
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gramu toto uvedené. Najneskoršie pri prezentácii pred rokovaním musí dostať každý akcionár prítomný na rokovaní písomný návrh na navrhované zmeny. Predstavenstvo zabezpečí
na rokovaní o tomto bode prítomnosť notára a ten vyhotoví
o tom notársku zápisnicu.
● 6.1.16. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného
programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len
za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov (§ 185 ods. 2 ObZ).
● 6.1.17. Valné zhromaždenie rozhoduje o každej činnosti spoločnosti, pokiaľ stanovy nevyhradzujú rozhodovanie iným orgánom spoločnosti.
● 6.1.18. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a/ schválenie a zmena stanov;
b/ zvýšenie a zníženie základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 ObZ a vydanie dlhopisov;
c/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy;
d/ voľba a odvolanie členov predstavenstva; určenie predsedu
predstavenstva (§ 194 ods. 1 ObZ.);
e/ schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade
strát a určení tantiém;
f/ rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak;
g/ rozhodnutie o všetkých otázkach, ktoré platný zákon alebo
stanovy určia do výlučnej pôsobnosti valnému zhromaždeniu;
h/ schválenie rokovacieho poriadku orgánov spoločnosti;
i/ voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 ObZ;
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j/ rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti
na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou.
● 6.2.

Predstavenstvo
● 6.2.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadiaci, výkonný, správny a zastupujúci orgán spoločnosti. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými
orgánmi. V jeho mene koná predseda predstavenstva, prípadne
člen predstavenstva alebo riaditeľ podľa § 4.2. a 4.3. stanov.
● 6.2.2. Predstavenstvo vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie
riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu
strát, návrh dlhodobej koncepcie rozvoja akciovej spoločnosti
a návrhy hlavných smerov jej hospodárskej politiky.
● 6.2.3. Predstavenstvo prerokúva a schvaľuje:
a/ správu o výsledkoch hospodárenia pre valné zhromaždenie;
b/ návrhy na zakladanie nových organizačných jednotiek;
c/ použitie prostriedkov spoločnosti a rezervného fondu;
d/ udelenie prokúry.
● 6.2.4. Ďalej predstavenstvo:
a/ koordinuje a riadi spoločnosť;
b/ vyhotovuje správu o vedení obchodnej činnosti a o stave majetku pre valné zhromaždenie najmenej raz za rok;
c/ zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti;
d/ menuje riaditeľa a určuje mu plat a odmeny.
● 6.2.5. Zodpovedá za spracovanie ročnej účtovnej závierky
a návrhu na rozdelenie zisku.
● 6.2.6. Predstavenstvo rozhoduje aj o ostatných záležitos10
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tiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady a plní aj ďalšie úlohy zakotvené v § 192 a § 193
ObZ.
● 6.2.7. Za všetku svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu a je kontrolované dozornou radou.
● 6.2.8. Predstavenstvo má 7 členov.
● 6.2.9. Funkčné obdobie predstavenstva je štvorročné.
● 6.2.10. Predstavenstvo volí podpredsedu predstavenstva zo
svojich členov. Uznesenia prijíma vždy verejným hlasovaním.
V prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu.
● 6.2.11. Predsedu zastupuje v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
● 6.2.12. Člen predstavenstva:
a/ nesmie v rámci pôsobnosti spoločnosti uzatvárať obchody
vlastným menom;
b/ nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet sprostredkovať
obchody v pôsobení spoločnosti;
c/ nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu inej spoločnosti s podobným predmetom podnikania, s výnimkou spoločnosti, na ktorej sa zúčastňuje spoločnosť, kde je členom štatutárneho orgánu;
d/ pokiaľ člen predstavenstva porušil niektorý zo zákazov uvedených v odseku 6.2.12., písm. a, b, c, spoločnosť môže uplatňovať náhradu škody.
Riaditeľ
● 6.2.13. Riaditeľ spoločnosti je výkonným orgánom spoločnosti,
ktorý zastupuje spoločnosť v obchodnom styku a bežnom podnikaní.
● 6.2.14. Rozhoduje o zamestnaneckých a platových otázkach
11
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zamestnancov.
● 6.2.15. Je zodpovedný za plynulú realizáciu všetkých záväzkov
spoločnosti voči tretím osobám, štátnym a samosprávnym orgánom, ktoré sú kompetentné podľa zákona.
● 6.2.16. Riaditeľ zriaďuje a riadi výkonný administratívny aparát a prizýva odborníkov k riešeniu odborných otázok týkajúcich
sa spoločnosti.
● 6.3.

Dozorná rada
● 6.3.1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na vykonávanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
● 6.3.2. Členovia dozornej rady spoločnosti sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti
spoločnosti, kontrolovať, či sú účtovné záznamy riadne vedené
v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočnuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami
a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
● 6.3.3. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo
na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Schvaľuje tiež pravidlá odmeňovania členov orgánov
spoločnosti.
● 6.3.4. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na rokovaní valného zhromaždenia. Podávajú valnému zhromaždeniu správu
o svojej činnosti a predkladajú výsledky zistení z kontrol, ktoré
vykonali.
● 6.3.5. Dozorná rada má 3 členov. Uznesenia prijíma vždy verejným hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas
predsedu.
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● 6.3.6. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie na 4 roky

spôsobom, ako sa uskutočnuje voľba členov predstavenstva.
● 6.3.7. Členovia dozornej rady nemôžu byť osoby oprávnené
konať v mene spoločnosti a platí pre nich zákaz konkurencie.
● 6.3.8. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi
jej činnosť. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica
podpísaná predsedom dozornej rady.
§ 7 Rezervný fond
● 7.1. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvorí počiatočný rezervný

fond vo výške 11 213 EUR, slovom: jedenásťtisícdvestotrinásť eur.
● 7.2. Minimálna výška rezervného fondu je 10 % základného
imania. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa sumou vo výške
minimálne 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej
závierke a to dovtedy, pokiaľ rezervný fond nedosiahne výšku
20 % základného imania.
● 7.3. Zdroje vytvorené v rezervnom fonde možno použiť len
na krytie strát spoločnosti a na financovanie opatrení, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
● 7.4. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.
O každom čerpaní prostriedkov rezervného fondu je predstavenstvo povinné podať správu dozornej rade a valnému zhromaždeniu.
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§ 8 Hospodárenie.
Spôsob rozdeľovania zisku
●

8.1.1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne odvody a dane štátu.
● 8.1.2. Zo zisku po vykonaní odvodov a daní sa prednostne doplní rezervný fond.
● 8.1.3. O použití zisku rozhodne valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný
obchodný rozvoj spoločnosti.
● 8.1.4. Ak vykazuje bilancia spoločnosti čistý zisk po odpočítaní
daní a povinnom dotovaní rezervného fondu, rozhodne valné
zhromaždenie najmä:
a/ o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách menovitej hodnoty akcie;
b/ o výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej
percentuálnym podielom na čistom zisku.
Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania
● 8.2. Základné imanie sa môže zvýšiť upísaním nových akcií
alebo z majetku spoločnosti, ktorý prevyšuje základné imanie
alebo kombinovaným spôsobom. Znížiť sa môže znížením menovitej hodnoty akcií alebo stiahnutím časti akcií z obehu. Zvýšenie a zníženie základného imania upravujú ustanovenia § 202
a nasl. ObZ.
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§ 9 Zrušenie spoločnosti
●

9.1. K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť za podmienok upravených v § 68 až § 69 a v § 218 a nasl. ObZ. Na zrušenie spoločnosti sa vyžaduje uznesenie valného zhromaždenia o zrušení
spoločnosti v súlade so stanovami.
● 9.2. Pôsobnosť likvidátora plní osoba, ktorú na návrh predstavenstva schváli valné zhromaždenie.
● 9.3. Likvidácia spoločnosti a likvidátor sa zapisuje na návrh
predstavenstva do obchodného registra a názov spoločnosti sa
doplňuje označením „v likvidácii“. Po zápise do obchodného registra sa obmedzuje pôsobnosť orgánov spoločnosti na úkony
potrebné na vykonanie likvidácie. Likvidátor je povinný o vstupe
spoločnosti do likvidácie vyrozumieť všetky osoby a orgány,
ktoré sú tým dotknuté. Ku dňu začatia likvidácie sa zostaví závierka a účtovné výkazy.
Likvidátor v priebehu likvidácie je povinný najmä:
a/ sústrediť peňažné prostriedky do jedného peňažného ústavu
b/ dokončiť bežné záležitosti, menovite: odvody do štátneho
rozpočtu, dane a poplatky;
c/ vyrovnať záväzky spoločnosti a dosiahnuť uspokojenie jej pohľadávok;
d/ speňažiť majetok spoločnosti najhospodárnejším spôsobom
alebo s ním inak naložiť podľa rozhodnutia akcionárov;
e/ podávať v súlade so stanovami správu o priebehu likvidácie.
● 9.4. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju valnému zhromaždeniu spolu s konečnou
správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majet15
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kového zostatku spoločnosti medzi akcionárov.
● 9.5. Oznámi skončenie likvidácie a navrhne výmaz spoločnosti
z obchodného registra.
● 9.6. Ak nemôže likvidátor vykonávať svoju činnosť dlhodobo
alebo vôbec, určia nového likvidátora akcionári, pričom postupujú primerane podľa ustanovenia o zvolaní mimoriadneho
valného zhromaždenia a spôsobu hlasovania na ňom.
● 9.7. Spoločnosť zaniká po uskutočnenej likvidácii výmazom
z obchodného registra.

§ 10 Uverejňovanie oznámení
Oznámenia spoločnosti sa uverejňujú písomne v cirkevnej tlači.
§ 11 Záverečné ustanovenia
● 11.1. V prípade, že tieto stanovy neriešia niektoré otázky čin-

nosti spoločnosti, platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
● 11.2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra.
●

11.3. O zmenách a doplnení týchto stanov sa uznáša valné
zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov
a o tom sa vyhotoví notárska zápisnica.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 29. 4. 2016.

Ing. Dušan Vagaský, v. r.
predseda predstavenstva
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