
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča 
  

 

Predmet rokovania:    
 

Schválenie zlúčenia obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. s obchodnou  
spoločnosťou  Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o.   

 
 
Pre:                Mestské zastupiteľstvo  – 20.06.2019 
 

Predkladá:  Právny útvar 
  
Spracovateľ:  Právny útvar 
                                        
 
                                                                                                                                         
Návrh predkladateľa na uznesenia:    
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zlúčenie obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., sídlo: 
Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča s obchodnou spoločnosťou Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., 
sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, tak že, zanikajúcou spoločnosťou je  obchodná spoločnosť 
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča a nástupníckou 
spoločnosťou je obchodná spoločnosť Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 
9, 054 01 Levoča.  

 
Stanovisko predkladateľa:  
 
Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zlúčenie obchodnej spoločnosti Stavebná 
prevádzkáreň, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča s obchodnou spoločnosťou Sociálny 
podnik mesta Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča, tak že, zanikajúcou 
spoločnosťou je  obchodná spoločnosť Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 
01 Levoča a nástupníckou spoločnosťou je obchodná spoločnosť Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., 
sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča. 

Termín:    ihneď 

Zodpovedný:   Právny útvar 
                                                    
Na vedomie:                          primátor mesta 
                                                    prednosta mestského úradu 
                                                    hlavná kontrolórka      
             
V Levoči dňa:                12.06.2019 
 



Dôvodová správa 
 
Právna úprava: 
 
Zlúčenie obchodných spoločností je upravené v Obchodnom zákonníku (ďalej tiež „ObZ“), vo 
všeobecných ustanoveniach o obchodných spoločnostiach v ustanoveniach § 69 a § 69a.  
 
V zmysle ust. § 69 ObZ zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k 
zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie  zanikajúcich spoločnosti 
prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich 
spoločností.  
 
Podľa § 69a ObZ účinky zlúčenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. Dňom 
zápisu do obchodného registra:  

- prechádza imanie zanikajúcich spoločností na nástupnícku spoločnosť, 
- spoločníci zanikajúcich spoločností sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti, s 

výnimkou, ak sa niektorí spoločníci na základe dohody nestávajú spoločníkmi a bude 
im vyplatený vyrovnací podiel, 

- spoločnosti zanikajúce zlúčením zanikajú. 
 
V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia spoločnosti pri 
nástupníckej spoločnosti k tomu istému dňu. Návrh na zápis zlúčenia spoločnosti do obchodného 
registra podávajú spoločne všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti. Právnym 
nástupcom zanikajúcej spoločnosti sa stáva nástupnícka spoločnosť, ktorá preberá všetky práva, 
povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti. 
 
 
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, mestskému 
zastupiteľstvu je 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. 
 
 
Dôvod zlúčenia: 
 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 78 zo dňa 25.04.2019 bolo schválené založenie   
obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o.. Obchodná spoločnosť Sociálny podnik 
mesta Levoča, s.r.o. bola založená Zakladateľskou listinou dňa 23.05.2019. Účelom založenia tejto 
obchodnej spoločnosti je získať pre ňu status registrovaného integračného sociálneho podniku v 
zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, čím by sa zabezpečilo ekonomicky výhodnejšieho poskytovanie prác a služieb 
pre Mesto Levoča bez niektorých bariér verejného obstarávania a plnenie úloh vo verejnom záujme. 
Nakoľko činnosť novozaloženej obchodnej spoločnosti nadväzuje na činnosť obchodnej spoločnosti 
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., navrhuje sa zlúčenie týchto dvoch spoločností tak že, zanikajúcou 
spoločnosťou je  obchodná spoločnosť Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 
01 Levoča a nástupníckou spoločnosťou je obchodná spoločnosť Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., 
sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča. 

   
 
 



Na základe uvedeného tak predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Levoči návrh na zlúčenie  
obchodnej spoločnosti Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča s 
obchodnou spoločnosťou Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 
Levoča, tak že, zanikajúcou spoločnosťou je  obchodná spoločnosť Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., 
sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča a nástupníckou spoločnosťou je obchodná spoločnosť 
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča.   

 
 
Vypracoval: Právny útvar 

 
               
  


