
Stanovy akciovej Spoločnosti 

SLOVMAS, a. s. (ďalej len „Spoločnosť“) 

Článok 1 Obchodné meno, sídlo Spoločnosti a doba trvania Spoločnosti 

1.1 Obchodné meno Spoločnosti je SLOVMAS, a. s. Obchodné meno Spoločnosti je skráteným 
názvom pre Slovenskú materiálovú spoločnosť. 

1.2 Sídlo Spoločnosti je Na paši 4, Bratislava 821 02, Slovenská republika. 

1.3 Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. 

Článok 2 Predmet činnosti 

2.1 Premetom podnikania Spoločnosti sú tieto činnosti: 

a) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

b) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
c) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
d) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
e) Obstarávateľská činnosť
f) Nakladanie s výsledkami duševnej činnosti so súhlasom autora
g) Vydavateľská činnosť
h) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
i) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia a nakladania

s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
j) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu.
k) Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
l) Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
m) Reklamné a marketingové služby
n) Prieskum trhu a verejnej mienky
o) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
p) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
q) Administratívne služby

2.2 Všetky vyššie uvedené činnosti budú zapísané v Obchodnom registri v rozsahu a pod 
názvom v súlade so získaným živnostenským oprávnením, ak sa jedná o činnosti 
vykonávané na základe zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

2.3 Spoločnosť zriaďuje a prevádzkuje kolektívny systém zabezpečujúci plnenie povinností 
týkajúcich sa najmä zberu, dopravy a spracovania odpadu z elektrozariadení, ktoré 
vyplývajú zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, a to pre 
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výrobcov a dovozcov elektrozariadení na základe osobitných zmlúv s týmito osobami, 
ktoré sa ich uzatvorením stanú členmi kolektívneho systému. 

 
2.4 Spoločnosť vykonáva činnosti oprávnenej organizácie podľa zákona č. 529/2002 Z.z. 

o obaloch v znení neskorších predpisov. 
 
2.5 Spoločnosť vykonáva činnosti zabezpečujúce plnenie povinností týkajúcich sa najmä zberu, 

dopravy a spracovania alebo zhodnotenia a recyklácie odpadov z výrobkov iných ako 
uvedených v bode 2.3 tohto článku stanov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a to pre povinné osoby na základe osobitných 
zmlúv s týmito osobami. 
 

2.6 Spoločnosť týmto deklaruje záväzok maximálne efektívne, racionálne a hospodárne 
realizovať predovšetkým činnosti uvedené v ods.2.3 až 2.5 stanov, pričom prípadný zisk 
Spoločnosti z výkonu týchto činností bude použitý primárne na obchodný rozvoj a rozvoj 
týchto činnosti Spoločnosti. 

 

Článok 3 Základné imanie 
 
3.1 Základné imanie Spoločnosti sa stanovuje vo výške 25.000,00 EUR (slovom 

dvadsaťpäťtisíc eur) a je tvorené peňažnými vkladmi zakladateľov. 
 
3.2 Základné imanie bude splatené nasledovne: 
 

a) Zakladatelia sa zaväzujú splatiť minimálne 30% svojich peňažných vkladov, 
ktorými sa spláca základné imanie Spoločnosti, čo predstavuje 7.500,00 EUR 
(sedemtisícpäťsto eur), pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do Obchodného 
registra, 

 
b) Zakladatelia sa zaväzujú do jedného (1) roka od vzniku Spoločnosti splatiť 

zvyšných 70% výšky svojich peňažných vkladov, ktorými sa spláca základné 
imanie Spoločnosti, čo predstavuje 17.500,00 EUR (slovom sedemnásťtisícpäťsto 
eur). 

 

Článok 4 Akcie 
 
4.1 Spoločnosť vydá sto (100) kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou 

hodnotou jednej akcie 250,00 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur). 
 
4.2 Emisný kurz akcií je 250,00 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur). 
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Článok 5 Obmedzenie prevoditeľnosti akcií 
 
5.1 Prevod akcií medzi akcionármi Spoločnosti ako aj prevod akcií na tretiu osobu je 

obmedzený: 
 

a) predkupným právom, ktoré prislúcha zakladateľom Spoločnosti v nasledovnom 
rozsahu: Akcionár, ktorý má záujem svoje akcie previesť, oznámi predstavenstvu 
Spoločnosti podmienky prevodu, najmä kúpnu cenu a jej splatnosť. Predstavenstvo 
oznámi túto skutočnosť zakladateľom Spoločnosti. Zakladatelia Spoločnosti, ktorí 
majú záujem o získanie prevádzaných akcií, sú povinní prihlásiť sa 
u predstavenstva Spoločnosti písomne najneskôr do dvoch týždňov odvtedy, čo im 
bola doručená ponuka spolu s podmienkami predaja. Ak sa prihlási viac 
zakladateľov, majú právo nadobudnúť akcie v pomere podľa podielu na základnom 
imaní, a 

 
b) udelením súhlasu predstavenstva. Predstavenstvo môže odmietnuť udeliť súhlas na 

prevod akcií, ak sa nadobúdateľ stane po prevode akcií vlastníkom akcií v celkovej 
menovitej hodnote 5% (päť percent) a viac percent základného imania alebo 
prekročí túto percentuálnu hranicu. Predstavenstvo môže odmietnuť udeliť súhlas 
na prevod akcií, ak je nadobúdateľ nedôveryhodná osoba alebo ak predmetom 
činnosti nadobúdateľa alebo predmetom činnosti blízkej, ovládanej alebo 
ovládajúcej osoby nadobúdateľa je činnosť obdobná alebo rovnaká ako predmet 
činnosti Spoločnosti, alebo ak by mohol existovať konflikt záujmov nadobúdateľa 
alebo osoby blízkej, ovládanej alebo ovládajúcej nadobúdateľa a Spoločnosti. 

 
5.2 Ak sa neprihlási žiadny zakladateľ a akcionár získa súhlas predstavenstva Spoločnosti na 

prevod akcií, akcionár, ktorý má záujem svoje akcie previesť, ich môže previesť na iného 
akcionára alebo akúkoľvek tretiu osobu. Akcionár môže previesť ponúkané akcie len za 
podmienok, ktoré boli uvedené v oznámení, alebo za podmienok výhodnejších pre neho 
ako predávajúceho napr. vyššia kúpna cena. 

 

Článok 6 Akcionári 
6.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. 
 
6.2 Každý akcionár má podľa počtu svojich akcií právo: 
 

a) zúčastňovať sa na správe a riadení Spoločnosti formou účasti na valnom 
zhromaždení a ďalším spôsobom podľa zákona, 

b) zúčastňovať sa na valnom  zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenie 
a uplatňovať nároky vyplývajúce z počtu hlasov, 

c) na podiel na čistom zisku spoločnosti podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné 
zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom, pričom spôsob a termín vyplatenia 
určí valné zhromaždenie, 

d) na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti v prípade zániku spoločnosti 
likvidáciou, 
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e) na prednostné upisovanie novovydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním 
základného imania, 

f) žiadať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka, 
g) vyžiadať kópiu zápisnice z valného  zhromaždenia. 

 
6.3 Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 

250,00 EUR pripadá jeden hlas. 
 
6.4 Práva, ktoré akcionárom podľa zákona a týchto stanov prináležia, uplatňujú akcionári na 

valnom  zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie 
valného  zhromaždenia. 

 
6.5 Práva v zmysle tohto článku môže akcionár uplatniť aj prostredníctvom splnomocnenca na 

základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára. 
Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah splnomocnenia a musí byť vystavené na konkrétne 
valné zhromaždenie. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, 
kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak sa 
akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného  zhromaždenia, jeho splnomocnenie 
sa stane neúčinným pre toto zasadanie valného zhromaždenia. Splnomocnencom nesmie 
byť člen predstavenstva alebo dozornej rady. 

 
6.6 Akcionár po dobu trvania Spoločnosti nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich 

majetkových vkladov. 
 

Článok 7 Valné zhromaždenie 
 
7.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Skladá sa z akcionárov 

Spoločnosti. 
 
7.2 Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, najneskôr do 31.08. príslušného 

kalendárneho roka a ak zákon nestanovuje inak, zvoláva ho predstavenstvo. 
 
7.3 Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou všetkým 

akcionárom najmenej tridsať (30) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na 
valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. 
Valné zhromaždenie sa môže konať v sídle Spoločnosti alebo na inom mieste na území 
Slovenskej republiky. 

 
7.4 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovať najmä o: 
 

a) zmene stanov,  
b) zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť 

základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydaní dlhopisov, 
c) zrušení Spoločnosti a zmene právnej formy, 
d) voľbe a odvolaní členov predstavenstva, voľbe a odvolaní predsedu predstavenstva 
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z členov predstavenstva, 
e) voľbe a odvolaní členov dozornej rady, voľbe a odvolaní predsedu dozornej rady 

z členov dozornej rady, 
f) premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a 

naopak, 
g) schválení riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, o rozdelení zisku 

alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend, 
h) schválení výročnej správy, 
i) určení audítora na overenie účtovnej závierky, 
j) rozdelení likvidačného zostatku, 
k) návrhu na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Spoločnosti,  
l) menovaní a odvolaní likvidátora a určení jeho odmeny,  
m) pravidlách odmeňovania členov orgánov Spoločnosti, 
n) o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, 
o) zriaďovaní fondov Spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania, 
p) ďalších otázkach, ktoré právne predpisy zverujú do výlučnej pôsobnosti valného  

zhromaždenia. 
 
7.5 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí vlastnia 

nadpolovičnú väčšinu základného imania Spoločnosti, ak zákon alebo stanovy 
neustanovujú inak. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného 
zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, o poradí, v akom sa o nich bude hlasovať, 
rozhoduje predseda valného  zhromaždenia. Spôsob hlasovania určí predseda valného 
zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia 
a zapisovateľovi. 

 
7.6 Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak 

zákon alebo stanovy neustanovujú inak. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia 
o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na 
zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných 
dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy 
je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov. 

 

Článok 8 Predstavenstvo 
 
8.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná 

v jej mene. Zasadnutie predstavenstva zvoláva ktorýkoľvek člen predstavenstva podľa 
potreby. 

 
8.2 Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, ak nie sú zákonom alebo 

stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. 
 
8.3 Predstavenstvo má najmenej jedného (1) člena. Členov predstavenstva volí a odvoláva 

valné zhromaždenie na dobu päť (5) rokov. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov 
predstavenstva je predsedom predstavenstva. Ak má predstavenstvo jedného člena, tento 
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člen predstavenstva je súčasne predsedom predstavenstva. Predstavenstvo, ktorého počet 
členov zvolených príslušným orgánom Spoločnosti neklesol pod polovicu, môže 
vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu. Opätovné 
znovuzvolenie tej istej osoby za člena predstavenstva je možné. 

 
8.4 V mene Spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva 

koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj 
podpis. 

 
8.5 Zakladatelia menujú za prvého člena predstavenstva a súčasne predsedu predstavenstva Ing. 

Jiřího Mikulenku, narodeného dňa: 21.09.1961, rodné číslo: 610921/1009, trvalý pobyt: 
Homolova 12, 841 02 Bratislava. Funkcia prvého člena predstavenstva a súčasne predsedu 
predstavenstva vzniká dňom zápisu Spoločnosti do Obchodného registra. 

 
8.6 Predstavenstvo najmä: 
 

a) vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a 
organizačné záležitosti, 

b) vykonáva zamestnávateľské práva (tým nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov o osobách konajúcich v mene zamestnávateľa v 
pracovnoprávnych vzťahoch), 

c) zvoláva valné zhromaždenie, 
d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, 
e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a 

ostatných dokladov Spoločnosti, 
f) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: 

fa) návrhy na zmenu stanov, 
fb) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania, 
fc) riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu, 

návrh na rozdelenie zisku alebo úhrade strát a spôsobe vyplatenia tantiém 
a dividend, 

fd) návrh na zrušenie Spoločnosti 
g) informuje valné zhromaždenie: 

raz ročne o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti 
predkladaním správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku 
spolu s riadnou účtovnou závierkou, ktorá je súčasťou výročnej správy, 

h) schvaľuje organizačnú štruktúru Spoločnosti, 
i) predkladá dozornej rade informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia 

Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, 
financií a výnosov Spoločnosti,  

j) rozhoduje o použití rezervného fondu, 
k) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov. 

 
8.7 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomné dve tretiny jeho členov. 

Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva. 
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Článok 9 Dozorná rada 
 
9.1 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie 

podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Zasadnutie dozornej rady zvoláva ktorýkoľvek člen 
dozornej rady podľa potreby. 

 
9.2 Dozorná rada má troch (3) členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné 

zhromaždenie na dobu päť (5) rokov. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov dozornej 
rady je predsedom dozornej rady. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených príslušným 
orgánom Spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do 
najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu. Opätovné znovuzvolenie tej istej osoby za 
člena dozornej rady je možné. 

 
9.3 Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň 

členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom 
registri konať v mene Spoločnosti. 

 
9.4 Zakladatelia menujú prvými členmi dozornej rady tieto osoby: 
 

a) Bc. Ivana Mikulenková, Homolova 12, Bratislava 841 02, Slovenská republika, 
dátum narodenia: 29.12.1962, rodné číslo: 626229/6161 

b) Dušan Popovič, Drobného 23, Bratislava 841 01, Slovenská republika, dátum 
narodenia: 26.08.1951, rodné číslo: 510826/166 

c) Darko Popovič, Mlynarovičova 22, Bratislava 851 03, Slovenská republika, dátum 
narodenia: 24.06.1981, rodné číslo: 810624/6179 

 
Menovaní vopred s ich voľbou vyslovili svoj súhlas. Predsedom dozornej rady menujú 
zakladatelia spomedzi uvedených členov Bc. Ivana Mikulenková, Homolova 12, Bratislava 
841 02, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.12.1962, rodné číslo: 626229/6161. 
Funkcie prvých členov dozornej rady a predsedu dozornej rady vznikajú dňom zápisu 
Spoločnosti do Obchodného registra. 

 
9.5 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon 

pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. 
 
9.6 Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov 

týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v 
súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s 
právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného  zhromaždenia. Ďalej sú 
oprávnení zastupovať Spoločnosť v konaní pred súdom, vedenom proti členom 
predstavenstva alebo inému orgánu Spoločnosti. 

 
9.7 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a 

návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenia valnému 
zhromaždeniu. 
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9.8 Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia. Rozhodnutie 
dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej 
rady. 

 
9.9 Dozorná rada pred tým, ako predstavenstvo predloží valnému zhromaždeniu príslušný 

návrh, posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie Spoločnosti. 
 
9.10 Členovia dozornej rady sú oprávnení zvolávať valné zhromaždenie ak to vyžaduje záujem 

Spoločnosti, môžu sa ho zúčastňovať a zoznamovať ho s výsledkami svojej kontrolnej 
činnosti. Svoje podanie môžu dať na program valného zhromaždenia. 

 

Článok 10 Rezervný fond 
 
10.1 Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania, 

tzn. 2.500,00 EUR (slovom dvetisícpäťsto eur). Rezervný fond Spoločnosti pri jej vzniku je 
tvorený osobitnými peňažnými vkladmi zakladateľov vo výške zodpovedajúcej pomeru 
upísaných akcií. 

 
10.2 Spoločnosť je povinná rezervný fond každoročne dopĺňať najmenej o sumu vo výške 10% z 

čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného 
fondu 20% základného imania. 

 

Článok 11 Spôsob rozdelenia zisku 
 
11.1 O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie 

rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, po preskúmaní tohoto 
návrhu dozornou radou. 

 
11.2 Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, čistý zisk Spoločnosti sa použije podľa 

rozhodnutia valného  zhromaždenia v tomto poradí: 
 

a) na prídel do rezervného fondu, 
b) na prídel do ostatných fondov Spoločnosti, ak boli zriadené, 
c) na iné účely stanovené valným zhromaždením, 
d) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady, 
e) na výplatu dividend akcionárom. 

 

Článok 12 Porušenie povinnosti splatiť včas upísané akcie 
 
12.1 Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, v lehotách a spôsobom podľa 

zakladateľskej zmluvy alebo pri zvyšovaní základného imania podľa rozhodnutia valného 
zhromaždenia. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti je akcionár 
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povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní vo výške 
20% ročne. 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. Výzva obsahuje aj upozornenie na vylúčenie akcionára zo 
Spoločnosti po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. 
 

12.2 Ak zakladateľ nesplatil pred zápisom do Obchodného registra celý emisný kurz akcií, vydá 
Spoločnosť bezodkladne po zápise Spoločnosti do Obchodného registra akcionárovi 
dočasný list. Dočasný list je cenný papier, ktorý znie na meno a sú s ním spojené práva 
vyplývajúce z akcií, ktoré nahrádza, a povinnosť splatiť emisný kurz. Dočasný list vymení 
Spoločnosť akcionárovi za akcie po splatení menovitej hodnoty akcií, ktoré dočasný list 
nahrádza. 

 

Článok 13 Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania 
 
13.1 O zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ak tieto stanovy neurčujú inak. Ak 
bolo vydaných viac druhov akcii, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov 
každého druhu akcií. 

 
13.2 Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným 

zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti 
prevyšujúceho základné imanie alebo zvýšením základného imania predstavenstvom 
a kombinovaným zvýšením základného imania. Bez zbytočného odkladu po prijatí 
rozhodnutia o zvýšení základného imania upísaním nových akcií predstavenstvo rozhodne 
o práve doterajších akcionárov na prednostné upisovanie akcií.  

 
13.3 Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo stiahnutím 

časti akcií z obehu. Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa 
prihlásia na výzvu predstavenstva. Za primeranú odplatu možno vziať z obehu aj akcie 
určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením alebo akcie vyžrebované na 
základe zásad prijatých valným zhromaždením. 

 
13.4 Rozhodnutie valného  zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať 

formu notárskej zápisnice. 
 

Článok 14 Postup pri doplňovaní a zmene stanov 
 
14.1 Ak príjme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, 

považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, 
ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. 

 
14.2 Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné 

zhromaždenie musí obsahovať  aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov 
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a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov Spoločnosti mená 
osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom 
poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného 
zhromaždenia.   

 
14.3 Doplňovanie a zmenu stanov na návrh predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. 
 
14.4 Pre rozhodnutie valného  zhromaždenia podľa ods. 1 tohoto článku je potrebná prítomnosť 

notára, ktorý o rozhodnutí valného  zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu. 
 
14.5 Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri 

je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do 
obchodného registra. 
 

14.6 Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu 
úplné znenie stanov a podať návrh na jeho uloženie do Zbierky listín. 

 

Článok 15 Záverečné ustanovenia 
 
15.1 Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
 
V Bratislave dňa 11.11.2015 
 
 
 
 
______________________________________ 

 

Ing. Jiří Mikulenka 
predseda predstavenstva 

 

SLOVMAS, a. s. 
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