Zakladateľská zmluva
o založení akciovej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s.
podľa § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov
Košický samosprávny kraj a INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. , týmto vyhlasujú, že sa v súlade s ust.
§ 172 Obchodného zákonníka rozhodli založiť súkromnú akciovú spoločnosť bez výzvy na upísanie
akcií podľa podmienok uvedených v tejto zakladateľskej zmluve:

Zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti
GLIP KOŠICE a.s.
Článok I.
Zakladatelia
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, konajúci
Ing. Rastislavom Trnkom – predsedom Košického samosprávneho kraja,
INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s., Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 241
94 158, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 17748, konajúci Mgr.
Romanom Švecom– predsedom predstavenstva a Ing. Dušanom Trnkom – členom predstavenstva.
Článok II.
Obchodné meno
GLIP KOŠICE a.s.
Článok III.
Sídlo spoločnosti
Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66
Článok IV.
Vznik a doba trvania spoločnosti
4.1 Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú.
4.2 Spoločnosť vznikne dňom, ku ktorému bude zapísaná do Obchodného registra vedeného
Okresným súdom Košice I.
4.3 Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom jej vzniku a končí 31. decembra toho istého roku.
Ďalšie obchodné roky sú totožné s kalendárnymi rokmi.

1

Článok V.
Predmet podnikania
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Predmetom podnikania spoločnosti je:
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
zasielateľstvo
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
prípravné práce k realizácii stavby
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
prípojného vozidla
prenájom hnuteľných vecí
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
čistiace a upratovacie služby
administratívne služby
vedenie účtovníctva
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
dizajnérske činnosti

5.2
Spoločnosť berie na vedomie, že na podnikanie v danom predmete činnosti je potrebné
živnostenské oprávnenie osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo oprávnenie iného príslušného
štátneho orgánu a zápis v Obchodnom registri.

Článok VI.
Navrhované základné imanie, počet a menovitá hodnota akcií
6.1

Základné imanie spoločnosti bude predstavovať 40 000,- € (slovom: štyridsaťtisíc eur).

6.2 Zakladané imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 100 ks ( slovom: jedno sto kusov) kmeňových
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 400,- € (slovom: štyristo eur).
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6.3 Všetky akcie budú vydané v listinnej podobe a prevod akcie musí spĺňať zákonné podmienky
podľa príslušných ustanovení zákona a stanov spoločnosti.
6.4 S akciami budú spojené práva akcionára podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky a stanov spoločnosti.
6.5 Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou bez výzvy na upisovanie akcií. Akcie
spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.
6.6 Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevod akcií je obmedzený súhlasom Valného
zhromaždenia spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov.
Článok VII.
Emisný kurz akcií
7.1 Emisný kurz jednej akcie je 440,- € ( slovom: štyristoštyridsať eur). Emisné ážio predstavuje
výšku príplatku do rezervného fondu spoločnosti, ktorý spoločnosť vytvára pri svojom vzniku vo výške
10% základného imania, čiže 4 000,- €.
Článok VIII.
Počet akcií upísaných zakladateľmi
8.1 Zakladatelia spoločnosti upisujú akcie v súlade s § 172 ods. 1 Obchodného zákonníka bez výzvy
na upísanie akcií nasledovne:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, konajúci
Ing. Rastislavom Trnkom – predsedom Košického samosprávneho kraja, upisuje akcie
Počet: 60
Menovitá hodnota: 400,- €
Podoba: listinné
Forma: na meno
Druh: kmeňové
INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s., Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 241
94 158, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 17748, konajúci Mgr.
Romanom Švecom– predsedom predstavenstva a Ing. Dušanom Trnkom – členom predstavenstva,
upisuje akcie
Počet: 40
Menovitá hodnota: 400,- €
Podoba: listinné
Forma: na meno
Druh: kmeňové
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Článok IX.
Vklady zakladateľov
9.1 Spoločnosť sa zakladá bez výzvy na upisovanie akcií, pričom sa zakladatelia zaväzujú v súlade
s § 172 ods. 1 Obchodného zákonníka splatiť celé základné imanie individuálnymi vkladmi
nasledovne:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, konajúci
Ing. Rastislavom Trnkom – predsedom Košického samosprávneho kraja – vklad do základného imania
24 000,- € (slovom: dvadsaťštyritisíc eur),
INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s., Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 241
94 158, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 17748, konajúci Mgr.
Romanom Švecom– predsedom predstavenstva a Ing. Dušanom Trnkom – členom predstavenstva–
vklad do základného imania 16 000,- € (slovom: šestnásťtisíc eur).
9.2 Do podania návrhu na zápis do obchodného registra splatí každý zo zakladateľov vklad do
základného imania spoločnosti v plnej výške.
9.3 Súčasne so splatením upísaného vkladu do základného imania zakladatelia splatia aj príspevok
do rezervného fondu spoločnosti, ktorý sa zriadi v súlade s ustanovením článku XI. tejto
zakladateľskej zmluvy.
9.4 Za správcu vkladov pred zápisom spoločnosti do obchodného registra ustanovujú zakladatelia
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, konajúci Ing.
Rastislavom Trnkom – predsedom Košického samosprávneho kraja, IBAN: SK30 8180 0000 0070 0018
6513.
9.5
Zakladatelia sa zaväzujú splatiť celú hodnotu emisného kurzu všetkých upísaných akcií
v peniazoch naraz, a to v lehote najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa podpisu tejto zakladateľskej
listiny bezhotovostne na účet správcu vkladu uvedený v bode 9.4 tejto zakladateľskej zmluvy.
Vlastnícke právo k týmto vkladom prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku.
Článok X.
Rozhodnutia zakladateľov
10.1 Zakladatelia týmto rozhodujú o založení akciovej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s., so sídlom
Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66.
10.2 Zakladatelia týmto v súlade s ustanovením § 172 ods.2 Obchodného zákonníka, schvaľujú
stanovy akciovej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s., so sídlom Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
10.3 Zakladatelia prijímajú rozhodnutie, ktorým menujú členov predstavenstva a členov dozornej
rady akciovej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s., so sídlom Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66,
v tomto zložení:
Predstavenstvo, ktoré má 3 členov.
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Členmi predstavenstva sú:
1. predseda: Ing. Dušan Trnka, nar. 14.07.1970, trvale bydliskom Pajorova 2, 040 01 Košice
2. podpredseda:....................................................................
3. člen: Ing. Alena Špaková, nar. 22.10.1975, trvale bydliskom Byster 285, 044 41 Sady nad
Torysou
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti, pričom právne
úkony zaväzujúce spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí
byť podpredsedom predstavenstva a jeden predsedom predstavenstva alebo členom. V prípade
neprítomnosti predsedu predstavenstva právne úkony zaväzujúce spoločnosť podpisuje
podpredseda a člen.
Dozorná rada, ktorá má 3 členov
Členmi dozornej rady sú:
1. člen:.............................................................
2. člen:.............................................................
3. člen: JUDr. Michal Hvozda, nar. 27.11.1979, trvale bydliskom Tolstého 32, 040 01 Košice
Článok XI.
Rezervný fond
11.1 V súlade s ustanovením § 217 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosť pri svojom založení
vytvára vkladmi zakladateľov rezervný fond vo výške 10 % základného imania, t.j. 4 000,- € (slovom:
štyritisíc eur). Spôsob dopĺňania a použitia rezervného fondu v ďalších rokoch je upravený
v stanovách spoločnosti.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
12.1 Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti predstavujú cca
1 660,- € ( slovom: jedentisícšesťstošesťdesiat eur ), ktoré pozostávajú z nákladov za spísanie
notárskej zápisnice, jej uloženie v notárskom registri, nákladov na získanie živnostenského
oprávnenia a z nákladov na registráciu spoločnosti v obchodnom registri a v registri Centrálneho
depozitára cenných papierov, SR a.s.
12.2 Spoločnosť neposkytuje žiadne výhody osobám, ktoré sa podieľali na jej založení alebo ktoré
sa budú podieľať na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.
12.3 Počet členov predstavenstva a spôsob ich konaniam menom spoločnosti, počet členov
dozornej rady, spôsob zvolávania, rokovania a rozhodovania orgánov spoločnosti, ako aj ďalšie otázky
tákajúce sa existencie a fungovania spoločnosti budú upravené v stanovách spoločnosti.
12.4 Právne vzťahy neupravené touto zakladateľskou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych predpisov SR.
12.5 Zakladatelia spoločnosti podpismi na tejto zmluve schvaľujú túto zakladateľskú zmluvu
akciovej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s., so sídlom Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66 , čím táto
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nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle zakladateľa Košický samosprávny kraj.
12.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto notárskej zápisnice sú stanovy akciovej spoločnosti GLIP
KOŠICE a.s., so sídlom Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66.
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