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

 

Predmet rokovania:    
 

Schválenie Dodatku č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta 
Levoča, s.r.o.   

 
 
Pre:                Mestské zastupiteľstvo  – 20.02.2020 
 

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

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti 
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča.  

 
Stanovisko predkladateľa:  
 
Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine 
obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., sídlo: Probstnerova cesta 9, 054 01 
Levoča. 

Termín:    ihneď 

Zodpovedný:   Právny útvar 
                                                    
Na vedomie:                          primátor mesta 
    zástupca primátora mesta 
                                                    prednosta mestského úradu 
                                                    hlavná kontrolórka      
             
V Levoči dňa:                12.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
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 bolo 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 v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike”), čím by sa zabezpečilo 
ekonomicky výhodnejšieho poskytovanie prác a služieb pre Mesto Levoča bez niektorých bariér 
verejného obstarávania a plnenie úloh vo verejnom záujme. 
 
Ku dňu  04.01.2020 došlo k zlúčeniu obchodnej spoločností Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., sídlo: 
Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča s obchodnou spoločnosťou Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., 
tak že, zanikajúcou spoločnosťou bola obchodná spoločnosť Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. a 
nástupníckou spoločnosťou sa stala obchodná spoločnosť Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o.. 
 
Nakoľko k naplneniu účelu založenia obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. je 
nevyhnutné získanie statusu registrovaného integračného sociálneho podniku, na Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR bude podaná žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho 
podniku. Pri tomto procese registrácie obchodnej spoločnosti ako sociálneho podniku je nevyhnutné 
predložiť registračnému orgánu znenie zakladateľského dokumentu obchodnej spoločnosti, v ktorom 
je uvedené postavenie obchodnej spoločnosti ako sociálneho podniku. 
 
V zmysle uvedeného preto predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Levoči na schválenie Dodatok č. 
1 k Zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., ktorého 
obsahom bude zmena Zakladateľskej listiny v rozsahu doplnenia ustanovení, ktoré pojednávajú 
o postavení tejto obchodnej spoločnosti ako sociálneho podniku.           
 
 
Vypracoval: Právny útvar 

 
               
  


