
P r v o z á p i s   s p o l o č n o s t i   s   r u č e n í m   o b m e d z e n ý m 
 

 
Modelová situácia: 
 
Založenie spoločnosti: 
Dňa 10. 2. 2004 došlo uzavretím spoločenskej zmluvy k založeniu spoločnosti s ručením 
obmedzeným. Spoločenskú zmluvu podpísali všetci štyria spoločníci ako zakladatelia 
spoločnosti. Ich podpisy na spoločenskej zmluve sú úradne osvedčené. Stanovy v danom 
prípade neboli prijaté. 
 
Obchodné meno, sídlo a IČO spoločnosti: 
Obchodné meno a sídlo spoločnosti vyplýva zo spoločenskej zmluvy. Pri tvorbe dodatku 
obchodného mena si spoločníci zvolili skratku s. r. o. 
Sídlo spoločnosti má byť v zmysle spoločenskej zmluvy na adrese: Gondova 18, 831 28 
Bratislava.  
Miestne príslušným súdom na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je 
Okresný súd Bratislava I. 
IČO pridelí registrový súd. 
 
Spoločníci: 
Spoločnosť založili štyria spoločníci, z toho traja spoločníci sú fyzickými osobami a jeden 
spoločník je právnickou osobou. V danom prípade teda nejde o splnenie podmienok podľa                   
§ 105a Obchodného zákonníka.  
Jeden zo spoločníkov – fyzických osôb je štátnym príslušníkom SRN.  
 
Spoločníkmi spoločnosti sú: 
FO  

• Jan Pelz (štátny príslušník SRN) 
• Pavlína Borovičková 
• Miroslav Pejko 

PO 
• Bebe, s. r. o. 

 
Štatutárny orgán: 
Podľa spoločenskej zmluvy sú štatutárnym orgánom spoločnosti konatelia, z ktorých každý je 
oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.  
 
Do funkcie prvých konateľov spoločnosti boli spoločenskou zmluvou ustanovení: 

• Jan Pelz 
• Pavlína Borovičková 

Prvý konateľ Jan Pelz zahraničnou fyzickou osobou (občanom SRN), ktorá sa navrhuje 
zapísať ako osoba oprávnená konať v mene spoločnosti. Keďže je občanom členského štátu 
Európskej únie nevyžaduje sa, aby bol k návrhu na zápis do obchodného registra priložený 
doklad o povolení na pobyt v Slovenskej republike. 
 
Vklady spoločníkov, rozsah splatenia vkladov: 
Spoločenskou zmluvou sa spoločníci zaviazali vložiť do základného imania spoločnosti 
peňažné vklady v nasledovnej výške: 
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• Jan Pelz                                   50 000 Sk 
• Pavlína Borovičková               70 000 Sk 
• Miroslav Pejko                        50 000 Sk 
• Bebe, s. r. o.                            80 000 Sk 

250 000  Sk 
 

Nepeňažné vklady neboli v danom prípade do základného imania spoločnosti vložené. 
Vklady spoločníkov boli v plnej výške splatené pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do 
obchodného registra. Uvedená skutočnosť vyplýva z vyhlásenia správcu vkladu, ktoré je 
prílohou k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. 
 
Dozorný orgán: 
Dozorná rada nebola v zmysle spoločenskej zmluvy vytvorená. 
 
Základné imanie spoločnosti: 
Základné imanie spoločnosti je podľa spoločenskej zmluvy 250 000 Sk. Celé základné imanie 
spoločnosti bolo splatené pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. 
Rozsah splatenia základného imania vyplýva z rozsahu splatenia vkladov jednotlivých 
spoločníkov, t. j. z vyhlásenia správcu vkladu, ktoré je prílohou návrhu na zápis spoločnosti 
do obchodného registra. 
  
Navrhovateľ: 
Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podali ako navrhovatelia obaja konatelia 
dňa 19. 2. 2004 (štvrtok). Pri podaní návrhu sa konatelia nenechali zastúpiť zástupcom na 
základe plnomocenstva. Z tohto dôvodu nebolo potrebné návrh na zápis dokladať písomným 
plnomocenstvom. 
 
Splynutie/rozdelenie, právny predchodca: 
Spoločnosť nevznikla v dôsledku splynutia iných obchodných spoločností ani v dôsledku 
rozdelenia inej obchodnej spoločnosti a teda nemá právnych predchodcov (právneho 
predchodcu). Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné príslušný list vyplniť. 
 
Vznik spoločnosti: 
Navrhovatelia navrhli zapísať spoločnosť do obchodného registra k 1. 3. 2004. Registrový súd 
by mal v zmysle návrhu vykonať zápis spoločnosti do obchodného registra do piatich 
pracovných dní, t. j. do 25. 2. 2004 (streda), a to k budúcemu dátumu (k 1. 3. 2004). Bez 
zbytočného odkladu po 25. 2. 2004 by mal registrový súd expedovať potvrdenie o vykonaní 
zápisu. Výpis z obchodného registra by mal navrhovateľ obdržať po nadobudnutí účinkov 
vykonania zápisu, t. j. po 1. 3. 2004. 
 
 
Postup pri vypĺňaní návrhu na zápis: 
 
Za prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným je podľa položky 17 zákona č. 71/1992 Zb. 
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 
ustanovený súdny poplatok 10 000 Sk. Navrhovatelia uhradili poplatok v kolkových 
známkach, ktoré nalepili v na to vyhradenom mieste v hornej časti prvej strany tlačiva. 
 
Keďže spoločnosť má dvoch konateľov bolo potrebné použiť dvakrát list označený ako P7/3. 
V na to vyhradenom mieste na vyplnenie tzv. dodatkového čísla (pravý horný roh každého 
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listu) sa pri prvom z konateľov (Jan Pelz) zapísalo číslo 1 a pri druhom konateľovi (Pavlína 
Borovičková) číslo 2.  
 
List P7/3 – 1 je pri konečnom usporiadaní strán návrhu radený v návrhu pred listom P7/3 – 2.  
 
Konateľ Jan Pelz je občanom SRN. Z uvedeného dôvodu sa v rámci údaja „Bydlisko“ 
vyplnila aj kolonka „Štát“. V prípade slovenských fyzických osôb (bydlisko v SR) alebo 
slovenských právnických osôb (sídlo v SR) nie je potrebné kolonku „Štát“ vyplňovať. 
 
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti je údaj spoločný pre oboch 
konateľov. Z uvedeného dôvodu sa vyplnil iba raz a to pri to konateľovi, ktorý je zapísaný 
ako prvý (t. j. pri Janovi Pelzovi). 
 
Spoločníci – fyzické osoby boli zapísané na samostatný list (list P7/6), ktorý umožňuje naraz 
zapísať troch spoločníkov – fyzické osoby. Spoločník Bebe, s. r. o., ktorý je právnickou 
osobou, bol zapísaný na samostatný list (P7/7), ktorý je vyhradený na zapisovanie 
spoločníkov –  právnických osôb. 
 
Listy/polia vyhradené na zápis údajov, ktoré sa v danom prípade nezapisujú (t. j. údaje 
o prípadnej prokúre, organizačnej zložke, dozornej rade, údaje o splynutí alebo rozdelení) 
zostali v danom prípade prázdne. Nevyplnené listy/polia sa nepreškrtávajú ani nešrafujú. Aj 
nevyplnené strany zostávajú súčasťou tlačiva návrhu na zápis. 
 
Na liste označenom základným poradovým číslom P7/11 sa vyplnia údaje o počte listov, 
z ktorých pozostáva tlačivo návrhu. V danom prípade malo tlačivo pôvodne 12 listov, pričom 
však bol použitý jeden dodatkový list, takže po sčítaní je konečný počet listov 13.  
 
Na rovnakom liste sa vyplnia i údaje o počte príloh (listín) priložených k návrhu na zápis. 
V danom prípade sa k návrhu na zápis prikladá iba spoločenská zmluva, živnostenský list 
a vyhlásenie správcu vkladu o rozsahu splatenia vkladov spoločníkov, keďže v danom 
konkrétnom prípade nejde o jednoosobovú spoločnosť, neboli prijaté stanovy, nejde o prípady 
podľa § 105a Obchodného zákonníka a ani neboli vložené nepeňažné vklady.  
 
Všetky listiny, ktoré sú podľa § 11 vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je 
potrebné k návrhu priložiť, obligatórnymi prílohami návrhu na zápis spoločnosti s ručením 
obmedzeným do obchodného registra, je podľa § 3 písm. a), d) a m) zákona č. 530/2003 Z. z. 
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov potrebné uložiť aj do zbierky 
listín. Z uvedeného dôvodu sa všetky tri listiny prikladajú v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 
jedno je určené na uloženie do zbierky listín. Súdny poplatok za uloženie do zbierky listín nie 
je v danom prípade potrebné osobitne platiť, keďže tento poplatok sa podľa položky 17 
zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení 
neskorších predpisov vyberá iba za uloženie listiny do zbierky listín, ak ide o listinu, ktorá sa 
do zbierky listín ukladá bez zápisu (t. j. mimo registrácie údajov). Z uvedeného dôvodu je 
potrebné vyznačiť, že k návrhu na zápis bolo priložených šesť listín. 
 
Návrh konatelia vlastnoručne podpísali na liste P7/12. Osvedčenie ich podpisov je vyznačené 
priamo na tlačive návrhu.  
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Navrhovatelia vyznačením krížika v príslušnom políčku na liste P7/12 požiadali o zaslanie 
potvrdenia o zápise/výpisu z obchodného registra (v prípade vykonania zápisu) resp. 
oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu (v prípade odmietnutia vykonania zápisu) poštou. 
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