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V Prešove dňa 12.8.2019 
 



N Á V R H 
 n a   u z n e s e n i e 

 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
a) s c h v a ľ u j e 

 
1. založenie spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného 

dopravného systému Košického a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Prešovský 
samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj, 
 

2. predmet činnosti spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného 
dopravného systému Košického a Prešovského kraja: 
a) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 
b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 
c) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
d) administratívne služby, 
e) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, 
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
g) prenájom hnuteľných vecí, 
h) informačná činnosť, 
i) skladovanie a pomocné činnosti v doprave, 

 

3. peňažný vklad Prešovského samosprávneho kraja do základného imania spoločnosti IDS 
Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického 
a Prešovského kraja, vo výške 50 000,- EUR (slovom päťdesiattisíc eur), teda 50 % 
základného imania spoločnosti IDS Východ, s.r.o., čo predstavuje 50% majetkový podiel 
v spoločnosti IDS Východ, s.r.o., 
 

4. zriadenie dozornej rady v spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislom organizátorovi 
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja, 

 

5. v spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislom organizátorovi integrovaného dopravného 
systému Košického a Prešovského kraja, dvoch členov dozornej rady za Prešovský 
samosprávny kraj, a to: 
- RNDr. Zuzanu Bednárovú, PhD. 
- Ing. Petra Sokola 

6. menovanie za konateľa spoločnosti: 
- Ing. Milana Škorupu, PhD. 

 
b) ž i a d a 
 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja zabezpečiť v spolupráci s predsedom Košického 
samosprávneho kraja právne úkony súvisiace so založením spoločnosti IDS Východ, s.r.o., 
nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja. 



Dôvodová správa  
 

 
Pravidelná verejná osobná doprava vo verejnom záujme je na území Prešovského 

samosprávneho kraja zabezpečená dopravnou ponukou dopravcov železničnej, autobusovej 
a mestskej dopravy. Tieto služby sú zabezpečované na základe zmlúv o službách vo verejnom 
záujme s objednávateľmi (Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
samosprávnymi krajmi a mestami). Rozdelené kompetencie, nejednotné tarify, rôzne 
uplatňovanie sociálnych zliav a rozdielne zdroje financovania spôsobujú komplikácie najmä 
cestujúcej verejnosti. Tieto rozdielne dopravné systémy spôsobujú neustály úbytok 
cestujúcich z verejnej dopravy a zároveň nárast individuálnej automobilovej dopravy so 
všetkými jej negatívnymi vplyvmi. Spomaliť a zvrátiť tento vývoj môže len koordinovaná 
a organizovaná dopravná ponuka v podobe integrovaného dopravného systému. 

Prax v zahraničí i na Slovensku (Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Integrovaná 
doprava Žilinského kraja, s.r.o.) ukazuje, že jediný úspešný spôsob vzniku integrovaného 
dopravného systému (ďalej len „IDS“) je prostredníctvom nezávislého organizátora IDS. 

V roku 2018 došlo k zmene prístupu Prešovského samosprávneho kraja a Košického 
samosprávneho kraja v oblasti vzájomnej spolupráce a spolupráce s mestami Košice a Prešov. 
Najmä spolupráca samosprávnych krajov priniesla prvé pozitívne výsledky. Zjednotenie tarify 
a tarifných podmienok v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave na území oboch krajov 
od 1. 2. 2019, zjednotenie prepravných poriadkov autobusových dopravcov v prímestskej 
pravidelnej autobusovej doprave od 1. 8. 2019 a koordinácia dopravnej obsluhy na 
cezhraničných územiach medzi krajmi poukázali na rovnaké zámery oboch krajov a ochotu 
prinášať cestujúcim jednotný dopravný systém. Skutočnosť, že najsilnejšie prepravné vzťahy 
pretínajú hranicu krajov (Prešov – Košice, Spišská Nová Ves – Levoča/Poprad, Michalovce – 
Humenné/Vranov nad Topľou) predurčuje Prešovský a Košický samosprávny kraj (resp. tzv. 
funkčný región Východné Slovensko) na vzájomnú spoluprácu. 

Zámer vytvorenia spoločného nezávislého organizátora IDS Košického a Prešovského 
kraja bol spoločnou pracovnou skupinou oboch krajov vyhodnotený ako mimoriadne prínosný 
z hľadiska ekonomického, prevádzkového, organizačného aj odborného. Vytváranie dvoch 
organizátorov v krajoch by generovalo duplicitné náklady na správnu réžiu, vytváralo dva 
tarifné systémy a komplikovalo dopravný systém na hraniciach krajov. Spoločný organizátor 
vytvorí jednotný tarifný, informačný a prepravný systém, poskytne potenciál pre kvalitné 
personálne obsadenie a umožní realizovať celkovo lacnejšie riešenia pre IDS (aplikácie, 
hardvér, softvér, čerpanie prostriedkov z verejných fondov,...). 

Aktuálne spracovávané plány udržateľnej mobility Prešovského a Košického kraja 
takisto odporúčajú vznik spoločného organizátora IDS Košického a Prešovského kraja, a to 
najmä s ohľadom na prepravné prúdy a dopravnú infraštruktúru na danom území a možnosť 
efektívnejších opatrení na podporu udržateľných druhov dopravy. Podľa spracovateľa je 
spoločná organizácia systému verejnej dopravy nutnosťou najmä z dôvodov existencie 
spoločnej chrbtice železničných tratí a silných prepravných väzieb vnútri košicko-prešovskej, 
podtatransko-spišskej a zemplínskej sídelnej aglomerácie. Zodpovedať za ňu musí mať 
regionálny organizátor IDS so silnou kompetenciou a podporou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky, ktoré zodpovedá za objednávku železničnej dopravy. 



Séria pracovných rokovaní medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom 
vyvrcholila rokovaním predsedov samosprávnych krajov dňa 17. 07. 2019 v Prešove, na 
ktorom bola dosiahnutá úplná zhoda na všetkých zásadných skutočnostiach k vzniku 
spoločného organizátora IDS. Konkrétne dohoda na: 

a) vytvorení novej obchodnej spoločnosti s.r.o.,  
b) obchodnom mene spoločnosti „IDS Východ, s.r.o.“,  
c) 50% podiele oboch spoločníkov na základnom imaní spoločnosti, 
d) 4 členoch dozornej rady (po 2 z každého kraja, s odporúčaním, aby každý kraj 

navrhol 1 člena za krajské mesto), 
e) 2 konateľoch konajúcich spoločne (nominant PSK a nominant KSK), 
f) sídle spoločnosti v Košiciach, konkrétne: Turgenevova 36, 
g) vytvorení osobitného pracoviska v Prešove, najskôr v roku 2020, so špecializáciou na 

dopravné modelovanie a iné činnosti, ktoré bude možné efektívne vykonávať mimo 
sídla spoločnosti, a na ktorom bude možné organizovať pracovné rokovania,  

h) financovaní prevádzkových nákladov v pomere KSK a PSK 60:40 na prvé 2 roky, 
i) akceptovaní návrhu z úrovne PSK na pozíciu riaditeľa spoločnosti na prvé 2 roky, 
j) vzniku spoločnosti k 1. 10. 2019, 
k) zámere, aby sa vzťah s krajskými mestami riešil zmluvne. 

Výsledkom je návrh na založenie IDS Východ, s.r.o. – nezávislého organizátora IDS 
Košického a Prešovského kraja, so zakladateľským podielom KSK 50 % a PSK 50 %. 
Predpokladaný stav zamestnancov v roku 2019 je 6: 1 riaditeľ spoločnosti (1. konateľ), 1 
zástupca riaditeľa spoločnosti (2. konateľ), 1 administratívny pracovník, 1 právnik a 2 
dopravní technológovia. V roku 2020 je plánovaným stavom 10 zamestnancov – pribudnú 4 
dopravní technológovia. V ďalších rokoch bude vývoj počtu zamestnancov závisieť od 
zvyšovania rozsahu činností, ktoré bude IDS Východ, s.r.o. zabezpečovať, najmä centrálny 
dispečing IDS, informačný systém IDS, rozúčtovanie výnosov v rámci IDS, postupné 
zapájanie mestských dopráv, kontrola technicko-prevádzkových štandardov IDS a pod. 

 
Spoločenská zmluva 
 
Spoločenská zmluva spoločnosti IDS Východ, s.r.o. je dokument potrebný pre podanie 

zápisu spoločnosti do obchodného registra. Uvedený dokument podrobne upravuje najmä 
právnu formu spoločnosti, orgány spoločnosti, pomer obchodných podielov spoločníkov 
a vzťahy medzi spoločníkmi. Po schválení založenia spoločnosti IDS Východ, s.r.o. 
v zastupiteľstve PSK a v zastupiteľstve KSK je možné podľa navrhovaného uznesenia 
o založení spoločnosti IDS Východ, s.r.o. podať návrh na zápis tejto spoločnosti do 
obchodného registra SR. Náklady na založenie spoločnosti sa budú financovať z rozpočtov 
KSK a PSK v pomere vkladov spoločníkov. Návrh spoločenskej zmluvy, odsúhlasený 
pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov PSK a KSK, je prílohou tohto materiálu. 

 
Mandátna zmluva 
 
Spoločnosť bude uhrádzať náklady na realizáciu svojej činnosti predovšetkým z odmien 

za výkony, ktoré bude ako organizátor IDS poskytovať na základe mandátnej zmluvy, 
uzavretej spoločnosťou s KSK a PSK, ako aj na základe ďalších zmlúv uzavretých s tretími 
osobami v súlade s cieľmi spoločnosti. Mandátna zmluva uvádza podrobne všetky činnosti 
spoločnosti, ktoré budú prvé dva roky financované v pomere KSK a PSK 60:40. Návrh 
mandátnej zmluvy, odsúhlasený pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov PSK a KSK, je 
prílohou tohto materiálu. 



Spoločenská zmluva 
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 

IDS Východ, s.r.o. 
vydaná podľa § 57 a s prihliadnutím na § 105 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
 
 

I. ČASŤ 
Základné ustanovenia 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Spoločníci uvedení v článku 3 tejto spoločenskej zmluvy prejavujú podpisom tejto spoločenskej 
zmluvy vôľu založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) za podmienok 
uvedených v tejto spoločenskej zmluve. 

2. Spoločníci zakladajú túto spoločnosť v záujme vytvorenia podmienok rozvoja a efektívneho 
riadenia pravidelnej verejnej osobnej dopravy (ďalej len „VOD“), a to vybudovaním 
integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“). Spoločnosť bude organizátorom IDS 
najmä na území funkčného regiónu Východné Slovensko, pozostávajúceho z území Košického 
samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) a Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). 
V rámci IDS je cieľom spoločnosti zabezpečiť na území tohto funkčného regiónu: 
a) uplatnenie výhod integrovaných cestovných poriadkov, spoločnej tarify a cestovných 

dokladov, 
b) skvalitňovanie a koordináciu ponuky prepravných výkonov jednotlivých účastníkov IDS, 
c) uplatňovanie zásad integrovaných taktových cestovných poriadkov, 
d) skvalitňovanie poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť, 
e) podporu VOD voči individuálnej automobilovej doprave, 
f) využívanie financií z verejných fondov na budovanie a rozvoj IDS.  

3. Spoločnosť zabezpečuje dosiahnutie cieľa podľa bodu 2. tohto článku predovšetkým realizáciou 
nasledujúcich aktivít: 
a) organizovanie systému VOD po dopravnej aj tarifnej stránke, 
b) dopravné modelovanie a príprava stratégií, plánov a štandardov pre účely organizovania IDS, 
c) dispečerské riadenie prevádzky IDS, 
d) zabezpečovanie rozúčtovania výnosov v rámci IDS medzi jednotlivých dopravcov, 
e) spracovávanie odborných podkladov pre verejné obchodné súťaže na zabezpečenie dopravnej 

obsluhy vo verejnom záujme a výšky úhrady za uvedené služby, 
f) príprava podkladov pre uzatváranie zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme 

s dopravcami, a to na základe poverenia objednávateľov, ktorými sú: KSK, PSK a mestá KSK 
a PSK s mestskou VOD, ktoré majú na tento účel uzatvorený so spoločnosťou zmluvný vzťah. 

g) kontrola plnení zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme medzi objednávateľmi 
a dopravcami, 

h) koordinácia činností jednotlivých účastníkov IDS v záujme efektívneho budovania, rozvoja 
a prevádzkovania IDS, 

i) zabezpečovanie dostatočnej mobility obyvateľstva v zmysle zmlúv o dopravných službách vo 
verejnom záujme, a to najmä pri dochádzke do škôl a zamestnaní,  

j) eliminácia súbežných spojov cestnej a železničnej dopravy alebo mestskej a prímestskej 
dopravy všade tam, kde je to efektívne,  

k) návrh integrovaných cestovných poriadkov a dopravných riešení vedúcich k skvalitneniu 
dopravných služieb na území funkčného regiónu Východné Slovensko, 

l) činnosti vedúce k zvyšovaniu miery využívania bezhotovostných platieb cestovného, napr. 
ponúkaním dodatočných služieb a výhod od ostatných účastníkov IDS a externých subjektov, 

m) zabezpečovanie vydávania a tlače informačných materiálov, budovanie informačných centier, 



n) realizácia prepravných prieskumov a marketingových akcií, 
o) podpora regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a zamestnanosti prostredníctvom 

adekvátnych služieb VOD, 
p) podpora projektovej prípravy a čerpania dotácií na výstavbu prestupných terminálov IDS,  
q) prevádzka internetových stránok a aplikácií s informáciami o cestovných poriadkoch, cenách, 

polohách vozidiel vybavených GPS, obmedzeniach prevádzky, či projektových zámeroch. 
 
 

Článok 2 
Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

1. Obchodné meno spoločnosti je: IDS Východ, s.r.o. 

2. Sídlo spoločnosti je: Turgenevova 36, 040 01 Košice 
 
 

Článok 3 
Zakladajúci spoločníci 

Košický samosprávny kraj, 
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, 
za ktorý koná: Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. 

Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, 
za ktorý koná: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 

Článok 4 
Predmet podnikania 

Za účelom napĺňania cieľov spoločnosti podľa článku 1 bodu 2. a 3. sa spoločníci rozhodli pre 
nasledujúci predmet podnikania spoločnosti: 
a) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,  
b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,  
c) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
d) administratívne služby, 
e) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
g) prenájom hnuteľných vecí, 
h) informačná činnosť,  
i) skladovanie a pomocné činnosti v doprave. 
 
 

Článok 5 
Základné imanie, vklad spoločníkov a majetok spoločnosti 

1. Základné imanie spoločnosti je 100 000,- EUR (slovom sto tisíc eur). 

2. Základné imanie spoločnosti pozostáva z peňažného vkladu zakladajúcich spoločníkov: 
 Košický samosprávny kraj: 
 50 000,- EUR (slovom päťdesiat tisíc eur), t. j. 50 % zo 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) 

splatených pri založení spoločnosti. 
 Prešovský samosprávny kraj: 
 50 000,- EUR (slovom päťdesiat tisíc eur), t. j. 50 % zo 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) 

splatených pri založení spoločnosti. 



3. Peňažný vklad spoločníkov bude splatený pri založení spoločnosti pred jej zápisom do 
obchodného registra v celom rozsahu. Správou splateného vkladu sú poverení zakladajúci 
spoločníci, ktorí splatia peňažný vklad v takej výške, aká je uvedená v bode 2. tohto článku, a to 
najneskôr do 15 dní od podpísania tejto spoločenskej zmluvy. 

4. Splatenie vkladu potvrdzujú zakladajúci spoločníci listinou o splatení vkladu. 

5. Po vzniku spoločnosti sú poverení správcovia vkladu povinní odovzdať do 3 dní splatený vklad 
spoločnosti. 

6. Peňažné vklady jednotlivých budúcich spoločníkov pri zvyšovaní základného imania budú 
splatené pred dňom zápisu zmien v spoločenskej zmluve do obchodného registra. 

7. Majetok spoločnosti je tvorený základným imaním a prostriedkami nadobudnutými vykonávaním 
jej predmetu činnosti. 

 
 

Článok 6 
Doba, na ktorú sa zakladá spoločnosť 

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. 
 
 
 

II. ČASŤ 
Práva a povinnosti spoločníkov 

 
 

Článok 7 
Práva a povinnosti spoločníkov 

1. Spoločníci majú tieto práva: 
a) právo na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie spoločníkom, 
b) právo byť riadne informovaní o činnosti spoločnosti a o účtovnej závierke, 
c) právo nahliadať do účtovných dokladov spoločnosti a zisťovať stav hospodárenia spoločnosti, 
d) právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločnosti osobne alebo v zastúpení 

splnomocnencom (ktorým nesmie byť konateľ spoločnosti) na základe písomného 
splnomocnenia, 

e) právo predkladať návrhy na valnom zhromaždení, vyjadrovať sa k jednotlivým bodom 
programu a podieľať sa na rozhodovaní tohto orgánu, 

f) právo žiadať potrebné vysvetlenia od konateľa spoločnosti, 
g) právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti bez právneho 

nástupcu. 

2. Spoločníci sú  povinní najmä: 
a) rešpektovať ustanovenia tejto spoločenskej zmluvy a plniť ňou uložené povinnosti, 
b) podieľať sa na prípadných stratách spoločnosti za podmienok vyplývajúcich z tejto 

spoločenskej zmluvy, 
c) rešpektovať rozhodnutia valného zhromaždenia a plniť povinnosti uložené týmito 

rozhodnutiami, 
d) hájiť záujmy spoločnosti v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, 
e) dodržiavať obchodné a hospodárske tajomstvo spoločnosti voči tretím osobám. 

 
 

Článok 8 
Nakladanie s obchodným podielom 

1. Spoločníci môžu mať iba jeden obchodný podiel. Ak sa spoločníci zúčastňujú ďalšími vkladmi, 
zvyšuje sa ich základný podiel v relatívnom pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu. 



2. So súhlasom valného zhromaždenia môžu spoločníci zmluvou previesť svoj obchodný podiel na 
inú osobu, pričom ručia za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Na prevod založeného 
obchodného podielu pri výkone záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje. 

3. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a nadobúdateľ v nej musí 
vyhlásiť, že pristupuje k tejto spoločenskej zmluve. Podpisy musia byť úradne overené. 

4. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti dňom doručenia zmluvy 
o prevode obchodného podielu spoločnosti, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas 
s prevodom obchodného podielu. 

5. Obchodný podiel prechádza na právneho nástupcu spoločníka. Právny nástupca sa môže domáhať 
zrušenia svojej účasti súdom ak je spoločnosť nefunkčná alebo ak by bol zaviazaný k osobnému 
plneniu spoločnosti. Právnemu nástupcovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, vzniká právo 
na vyrovnávací podiel. Príslušný obchodný podiel prechádza na spoločnosť, ktorá ho môže 
previesť na iného spoločníka alebo tretiu osobu. O prevode rozhoduje valné zhromaždenie. 
Ak nedôjde k tomuto prevodu obchodného podielu, valné zhromaždenie do 6 mesiacov odo dňa, 
keď došlo k zrušeniu účasti spoločníka v spoločnosti, rozhodne o znížení základného imania 
o vklad tohto spoločníka. 

6. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na právneho 
nástupcu. Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. 

7. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra. Týmto 
zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky 
spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu do výšky jeho obchodného podielu. 

8. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo. Záložné právo na obchodný podiel nemôže 
vzniknúť bez súhlasu valného zhromaždenia. Počas trvania záložného práva na obchodný podiel 
vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník. 

 
 
 

III. ČASŤ 
Orgány spoločnosti 

 
 

Článok 9 
Orgány spoločnosti 

1. Orgány spoločnosti sú: 
a) valné zhromaždenie, 
b) konatelia spoločnosti, 
c) dozorná rada. 

2. Právomoci, povinnosti a spôsob, akým orgány konajú v mene spoločnosti, sú uvedené 
v ustanoveniach tejto spoločenskej zmluvy. 

 
 

Článok 10 
Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Každého zo zakladajúcich 
spoločníkov – KSK a PSK – reprezentuje predseda príslušného samosprávneho kraja alebo osoba 
ním poverená. V prípade pristúpenia ďalších spoločníkov do spoločnosti reprezentujú týchto 
spoločníkov na valnom zhromaždení poverení zástupcovia ich štatutárnych orgánov. Podľa 
potreby sa na rokovaniach valného zhromaždenia zúčastňujú konatelia a prizvaní hostia. 

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 
a) schvaľovanie konaní osôb konajúcich v mene spoločnosti pred jej vznikom, 



b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej 
závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, 

c) rozhodovanie o zmene obsahu tejto spoločenskej zmluvy, pokiaľ k nej nedochádza na základe 
iných právnych skutočností, 

d) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a o pripustení nepeňažného vkladu, 
e) menovanie a odvolávanie konateľov, príp. prokuristu spoločnosti, 
f) menovanie a odvolávanie členov dozornej rady spoločnosti, 
g) odmeňovanie konateľov spoločnosti, prokuristu spoločnosti a členov dozornej rady 

spoločnosti, 
h) rozhodovanie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, ako aj menovanie, odvolávanie 

a odmeňovanie likvidátora, 
i) rozhodovanie o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy 

s nadobúdateľom tohto podielu a rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo 
časti podniku, 

j) rozhodovanie o splynutí alebo zlúčení spoločnosti s inou spoločnosťou, o rozdelení 
vlastníckeho podielu a o zmene právnej formy spoločnosti, 

k) schválenie zmluvy o výkone funkcie, 
l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon 

alebo táto spoločenská zmluva, 
m) rozhodovanie o každom predaji hnuteľného majetku pri obstarávacej hodnote nad 35 000 € 

a o predaji nehnuteľného majetku. 

3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak náležia do pôsobnosti iných 
orgánov spoločnosti. 

4. Na prijatie rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia podľa bodu 2., písm. c), d), e), f), h), 
i), j) a m) tohto článku, je potrebné predchádzajúce schválenie zastupiteľstiev Košického 
samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja. 

5. KSK nezasahuje do návrhu konateľa a členov dozornej rady spoločnosti schválených 
zastupiteľstvom PSK, obdobne PSK nezasahuje do návrhu konateľa a členov dozornej rady 
spoločnosti schválených zastupiteľstvom KSK. Valné zhromaždenie je vo veci menovania 
konateľov a členov dozornej rady spoločnosti viazané rozhodnutím príslušného zastupiteľstva 
samosprávneho kraja – KSK, resp. PSK. 
 

 
Článok 11 

Zvolávanie valného zhromaždenia 

1. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia spoločnosti najmenej 2 krát ročne, pričom valné 
zhromaždenie v novom účtovnom období musí byť zvolávané vždy najneskôr do 30. marca 
každého roka. V prípade potreby môžu konatelia zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. 

2. Konatelia sú povinní zvolať valné zhromaždenie vždy, keď strata spoločnosti dosiahne 25 % 
základného imania spoločnosti a vždy keď o to požiada zakladajúci spoločník. 

3. Ak konatelia nezvolajú valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 1 mesiaca od doručenia žiadosti, 
sú spoločníci oprávnení zvolať ho sami. 

4. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom písomne minimálne 10 dní 
pred jeho konaním. 

 
 

Článok 12 
Konanie valného zhromaždenia 

1. Rokovaniu valného zhromaždenia predsedá a riadi ho jeden zo zakladajúcich spoločníkov. 



2. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia buď osobne alebo sa môže nechať 
zastúpiť inou osobou na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnencom nemôže byť 
konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti. 

 
 

Článok 13 
Rozhodovanie valného zhromaždenia 

1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu 
všetkých hlasov. 

2. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala jednoduchá väčšina hlasov 
prítomných spoločníkov. 

3. Každý spoločník, konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti môže požiadať do troch mesiacov 
súd, aby vyslovil neplatnosť rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s platnými 
právnymi predpismi alebo spoločenskou zmluvou. 

4. O rokovaní valného zhromaždenia sa spisuje písomná zápisnica najmenej v 2 exemplároch. 
Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania 
a presného znenia všetkých rozhodnutí. K zápisnici sa prikladá splnomocnenie podľa článku 12 
bodu 2. Zápisnicu podpisujú všetci prítomní spoločníci, prípadne splnomocnenci. 

5. Každý spoločník má právo požiadať konateľov o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti. 
 
 

Článok 14 
Konatelia spoločnosti 

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti a za 
ňu podpisovať spoločne. 

2. Konateľov menuje a odvoláva valné zhromaždenie, a to na základe predchádzajúceho schválenia 
zastupiteľstvami KSK a PSK. 

3. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam 
spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. 

4. Ak z tejto spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo iné, konatelia nesmú: 
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou 

činnosťou spoločnosti, 
b) sprostredkovávať pre iné osoby obchody spoločnosti, 
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, 
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu 

inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania (toto neplatí, ak ide o právnickú 
osobu, ktorej podnikanie sa vykonáva v pôsobnosti spoločnosti). 

5. Pri založení spoločnosti ustanovili zakladajúci spoločníci týchto konateľov: 

Meno a priezvisko vrátane titulov / rodné číslo: ............................... 
bytom: ............................... 

Meno a priezvisko vrátane titulov / rodné číslo: ............................... 
bytom: ............................... 

6. V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej 
forme pripoja obaja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoje podpisy. 

7. Konatelia sú povinní predkladať spoločníkom prehľad o hospodárení a majetku spoločnosti do 30. 
apríla nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. 

8. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia je potrebný k týmto úkonom konateľov: 
a) zriaďovanie a vedenie pobočiek spoločnosti, 



b) získavanie účasti na iných spoločnostiach, 
c) uzatváranie zmlúv o kúpe, prenájme alebo leasingu na dobu dlhšiu ako 1 rok alebo v hodnote 

vyššej ako 10 000,- EUR, 
d) prevzatie vlastných záväzkov v akejkoľvek forme, 
e) prevzatie ručiteľských záväzkov, poskytnutie pôžičiek a úverov. 

9. Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so 
záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri 
rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať 
mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by 
mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri 
výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých 
spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. 

 
 

Článok 15 
Riešenie sporov o kompetenciu 

Riešenie prípadných sporov o kompetenciu medzi konateľmi a valným zhromaždením prislúcha 
valnému zhromaždeniu, pričom rozhodujúce je stanovisko valného zhromaždenia. 
 
 

Článok 16 
Odmena konateľov 

Výšku odmeny konateľov stanoví valné zhromaždenie svojím rozhodnutím. 

 
Článok 17 

Dozorná rada spoločnosti 

1. Dozorná rada: 
a) dohliada na činnosť konateľov, 
b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté 

údaje, 
c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného 

predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému 
zhromaždeniu, 

d) podáva správy valnému zhromaždeniu raz za pol roka, 
e) vykonáva úkony a rozhodnutia v rozsahu právomoci delegovanej valným zhromaždením 

spoločnosti. 

2. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie na funkčné obdobie 3 rokov. Členom dozornej 
rady nemôžu byť konatelia. 

3. Dozorná rada má 4 členov, z toho 2 členov navrhuje valnému zhromaždeniu Košický 
samosprávny kraj a 2 členov Prešovský samosprávny kraj, podľa postupu uvedeného v článku 10 
bode 4. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie. Predsedu dozornej rady volia 
a odvolávajú členovia dozornej rady spomedzi seba. 

4. Prvými členmi dozornej rady sú: 

Meno a priezvisko vrátane titulov / rodné číslo: ............................... 
bytom: ............................... 

Meno a priezvisko vrátane titulov / rodné číslo: ............................... 
bytom: ............................... 

Meno a priezvisko vrátane titulov / rodné číslo: ............................... 
bytom: ............................... 

Meno a priezvisko vrátane titulov / rodné číslo: ............................... 



bytom: ............................... 

5. Zasadnutie dozornej rady sa zvoláva podľa potreby, najmenej však 2 krát ročne. Zasadnutie 
dozornej rady zvoláva a vedie predseda alebo iný poverený člen dozornej rady. Dozorná rada je 
uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej 3 členovia dozornej rady. Na prijatie rozhodnutia je 
potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov 
rozhoduje hlas predsedu dozornej rady. 

6. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné 
skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. 
Zápisnicu podpisuje predseda dozornej rady a zapisovateľ. 

7. Členovia dozornej rady sú oprávnení zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť 
slovo, kedykoľvek o to požiadajú. 

8. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. 
 
 
 

IV. ČASŤ 
Hospodárenie spoločnosti 

 
 

Článok 18 
Hospodárenie spoločnosti 

1. Spoločnosť zodpovedá za porušenie záväzkov celým svojím majetkom.  

2. Štát ani iná organizácia neručí za záväzky spoločnosti a spoločnosť neručí za záväzky štátu, iných 
organizácií, ani spoločníka, pokiaľ výslovne takúto záruku neprevzala. 

3. Zásady finančného hospodárenia spoločnosti sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Ročné účtovné závierky sa vykonávajú a podliehajú kontrole podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov.  

5. Spoločnosť spracováva a príslušným orgánom poskytuje výkazy o svojej činnosti podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6. Spoločnosť vytvára zisk najmä z odmien za výkony poskytnuté na základe osobitných zmlúv, 
uzavretých spoločnosťou s KSK, PSK a tretími osobami, v súlade s cieľmi spoločnosti podľa 
článku 1 tejto spoločenskej zmluvy. Odmenu za výkony poskytnuté KSK, PSK a tretím osobám 
podľa osobitných zmlúv uhrádza KSK, PSK a tretie osoby vo výškach dohodnutých v osobitných 
zmluvách. 

 
 

Článok 19 
Účtovné obdobie 

Prvé účtovné obdobie spoločnosti začína vznikom spoločnosti a končí dňom 31. 12. 2019. Každé 
ďalšie účtovné obdobie je zhodné s kalendárnym rokom. 
 
 

Článok 20 
Účtovníctvo spoločnosti 

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom zodpovedajúcim príslušným 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 
 

 
Článok 21 

Účtovná závierka 



1. Konatelia sú povinní zabezpečiť zostavenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky v lehote vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zostavenú 
riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti 
dosiahnutého v uplynulom účtovnom období predložia konatelia na posúdenie a rozhodnutie 
najbližšiemu valnému zhromaždeniu, ktoré musí byť zvolané najneskôr do 30. marca príslušného 
roka.  

2. Účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym 
predpisom a zásadám riadneho vedenia účtovníctva, tak, aby poskytovala úplné informácie 
o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku 
alebo prípadnej straty. 

3. V prípadoch, keď to určuje osobitný zákon, zabezpečujú konatelia overenie príslušnej účtovnej 
závierky audítorom. 

 
 

Článok 22 
Rozdelenie zisku spoločnosti 

1. O spôsobe rozdeľovania zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.  

2. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a 
po doplnení rezervného fondu delí na tieto časti: 
a) časť, ktorá bude pridelená do iných fondov ak sú zriadené, 
b) časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti, 
c) časť, ktorá sa vyplatí spoločníkom. 

3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu ponechá 
spoločnosti, alebo sa celý vyplatí spoločníkom. 

4. Podiel na zisku môže byť vyplatený spoločníkom iba vtedy, ak čisté obchodné imanie spoločnosti 
presahuje základné imanie. Za dodržanie tohto postupu zodpovedajú konatelia.  

 
 
 

Článok 23 
Krytie strát spoločnosti 

1. O spôsobe krytia strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľov. Stratu 
spoločnosti možno kryť z prostriedkov rezervného fondu, z iného majetku spoločnosti 
prevyšujúceho základné imanie spoločnosti, znížením základného imania, príplatkovou 
povinnosťou spoločníkov, prípadne kombináciou týchto spôsobov. 

2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že spoločníci sú povinní prispieť na úhradu strát 
spoločnosti príplatkom nad výšku svojho vkladu, a to až do výšky polovice základného imania 
spoločnosti. Príplatok sa poskytuje v peniazoch, s tým, že výška a lehota splatnosti sa riadi 
rozhodnutím valného zhromaždenia. 

 
 

Článok 24 
Rezervný fond 

1. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok, v ktorom zisk prvýkrát vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac 
ako 10 % z hodnoty základného imania. Tento fond sa ročne dopĺňa o sumu 5 % z čistého zisku 
vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 10 % 
základného imania. 

2. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia, a to len na účely krytia strát spoločnosti alebo na 
opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. 



3. Ak klesne rezervný fond o viac než polovicu hodnoty v porovnaní s jeho výškou ku dňu konania 
posledného valného zhromaždenia, sú konatelia povinní zvolať valné zhromaždenie. 
 

 
Článok 25 

Zvýšenie základného imania 

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti, a to vložením 
nových vkladov od zakladajúcich spoločníkov alebo nových spoločníkov, alebo prevodom 
prostriedkov spoločnosti do základného imania spoločnosti. 

2. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti podávajú konatelia alebo zakladajúci 
spoločníci. V oznámení o zvolaní valného zhromaždenia je potrebné uviesť: 
a) dôvody zvýšenia základného imania, spôsob jeho zvýšenia a najnižšiu hodnotu zvýšenia, 
b) návrh úprav spoločenskej zmluvy za účelom zvýšenia základného imania spoločnosti. 

3. Zvýšenie základného imania môže byť zabezpečené aj nepeňažnými vkladmi. 

4. Zvýšenie základného imania spoločnosti zabezpečia konatelia na základe rozhodnutia valného 
zhromaždenia. 

5. Pokiaľ má byť zvýšenie základného imania spoločnosti vykonané vložením nového vkladu, majú 
zakladajúci spoločníci prednostné právo na vloženie vkladu, s tým, že valné zhromaždenie stanoví 
lehotu, v ktorej môžu títo spoločníci toto právo uplatniť. 

6. Pokiaľ zakladajúci spoločníci nevyužijú svoje právo podľa predchádzajúceho bodu v stanovenej 
lehote, môže spoločnosť zvýšenie základného imania vykonať formou získania vkladov nových 
spoločníkov. Títo však musia v prehlásení o vložení vkladu výslovne uviesť, že do spoločnosti 
pristupujú podľa už platnej spoločenskej zmluvy v znení jej schválených dodatkov, upravujúcich 
práva a povinnosti nových spoločníkov. 

7. Valné zhromaždenie môže pri prijatí riadnej individuálnej alebo mimoriadnej individuálnej 
účtovnej závierky rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti prevodom prostriedkov 
nadobudnutých pri podnikaní spoločnosti do jej základného imania. Pokiaľ nerozhodne valné 
zhromaždenie inak, je majetok, o ktorý sa navrhuje zvýšiť základné imanie spoločnosti, vložený 
do vkladu zakladajúcich spoločníkov, v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom. 

8. Konatelia sú povinní bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania 
do obchodného registra. Zvýšenie základného imania spoločnosti je platné odo dňa, kedy bol zápis 
do obchodného registra vykonaný.  

 
 

Článok 26 
Zníženie základného imania 

1. Valné zhromaždenie môže na návrh konateľov alebo zakladajúcich spoločníkov rozhodnúť 
o znížení základného imania spoločnosti. K tomuto rozhodnutiu je vždy potrebný súhlas Valného 
zhromaždenia. V oznámení o zvolaní valného zhromaždenia je v tomto prípade potrebné uviesť:  
a) dôvody zníženia základného imania, spôsob jeho zníženia a najnižšiu hodnotu zníženia, 
b) návrh úprav spoločenskej zmluvy za účelom zníženia základného imania spoločnosti. 

2. Zníženie základného imania spoločnosti nesmie spôsobiť zníženie jeho hodnoty ani zníženie 
výšky vkladu zakladajúcich spoločníkov pod zákonom stanovenú hranicu. 

3. Pokiaľ nerozhodne valné zhromaždenie inak, je zníženie základného imania spoločnosti vložené 
do vkladu zakladajúcich spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom. 

4. Konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí, 
a to 2 krát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby 
prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení. Spoločnosť je povinná 



veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zaistenie ich pohľadávok 
alebo tieto pohľadávky uspokojiť. 

5. Zníženie základného imania spoločnosti je platné odo dňa, kedy ho súd zapísal do obchodného 
registra.  

 
 
 

V. ČASŤ 
Spôsob zániku účasti spoločníka v spoločnosti 

 
 

Článok 27 
Spôsob zániku účasti v spoločnosti 

Účasť spoločníka v spoločnosti počas trvania spoločnosti zaniká: 
a) prevodom celého obchodného podielu, 
b) zánikom právnickej osoby – spoločníka, 
c) exekúciou na obchodný podiel spoločníka, 
d) rozhodnutím súdu o zrušení účasti spoločníka v spoločnosti, 
e) vyhlásením konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok jeho majetku, 
f) rozhodnutím súdu o vylúčení spoločníka. 

 
 
 

VI. ČASŤ 
Zánik a zrušenie spoločnosti 

 
 

Článok 28 
Spôsoby zrušenia spoločnosti 

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. 

2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie 
prechádza na právneho nástupcu. O zrušení spoločnosti zlúčením, splynutím alebo rozdelením 
rozhoduje valné zhromaždenie. 

3. Spoločnosť sa ruší bez právneho nástupcu na základe: 
a) rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, a to dňom prijatia rozhodnutia, 
b) rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti z dôvodov uvedených v zákone, a to dňom uvedeným 

v rozhodnutí, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 
c) rozhodnutia o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo rozhodnutia o zrušení 

konkurzu z dôvodu, že majetok nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu 
konkurznej podstaty, alebo rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku spoločnosti, 

d) iného dôvodu ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. 

4. Návrh na zápis zrušenej spoločnosti (vrátane právneho dôvodu jej zrušenia) do obchodného 
registra podávajú konatelia do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti. 

 
 

Článok 29 
Zrušenie spoločnosti bez likvidácie 

1. Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže valné zhromaždenie zároveň rozhodnúť, že sa 
spoločnosť zlúči, splynie s inou spoločnosťou, alebo sa rozdelí.  

2. Na splynutie alebo zlúčenie spoločností sa vyžaduje schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy 
o zlúčení spoločností. Na schválenie sa vyžaduje súhlas Valného zhromaždenia zanikajúcej 



spoločnosti, v prípade zlúčenia aj spoločníkov nástupníckej spoločnosti. V zmluve o splynutí 
alebo v zmluve o zlúčení spoločností možno so súhlasom všetkých spoločníkov dotknutých 
spoločností dohodnúť, že niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností sa nestanú spoločníkmi 
nástupníckej spoločnosti a že nástupnícka spoločnosť im vyplatí vyrovnávací podiel. 

3. Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia spoločnosti, pričom je 
potrebný súhlas Valného zhromaždenia zanikajúcej spoločnosti.  

4. Návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra podávajú 
všetky zanikajúce a nástupnícke spoločnosti. Účinky splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia 
spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. 

 
 

Článok 30 
Zmena právnej formy spoločnosti 

1. Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo družstvo, ak 
zákon neustanovuje inak, a to rozhodnutím o zmene právnej formy spoločnosti.  

2. Konatelia sú povinní vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska 
vysvetlia a odôvodnia zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom 
na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej počas lehoty na zaslanie pozvánky o konaní valného 
zhromaždenia, t.j. najneskôr 5 dní pred jeho konaním. 

3. Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny právnej formy do obchodného 
registra. Od momentu tohto zápisu existuje spoločnosť v právnej forme, na akú bola zmenená. 

4. Ak sa po zmene právnej formy nevytvára základné imanie alebo sa vytvára nižšie základné imanie 
ako pred zmenou právnej formy, sú konatelia povinní oznámiť do 30 dní od účinnosti zmeny 
právnej formy túto zmenu známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči 
spoločnosti pred dňom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej formy, a zverejniť ju 2 krát 
za sebou s najmenej 30-dňovým odstupom spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili svoje 
pohľadávky, ktoré majú voči spoločnosti a ktoré neboli ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny 
právnej formy voči tretím osobám splatné. 

 
 

Článok 31 
Likvidácia spoločnosti 

1. Likvidáciu obchodného imania spoločnosti pri jej zrušení rozhodnutím valného zhromaždenia 
vykonávajú konatelia alebo jeden konateľ ako likvidátor, ktorého vymenuje valné zhromaždenie 
pri rozhodnutí o zrušení spoločnosti. Valné zhromaždenie určuje tiež výšku odmeny likvidátora.  

2. Návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie, ako aj meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej 
osoby – likvidátora s uvedením spôsobu konania v mene spoločnosti do obchodného registra, 
podávajú konatelia spoločnosti do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti 
s likvidáciou. 

3. Počas likvidácie používa spoločnosť svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Dňom, 
ku ktorému bol likvidátor zapísaný do obchodného registra, prechádza právo konať v mene 
spoločnosti na likvidátora. Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti len vo veciach 
spojených s likvidáciou. 

4. Ku dňu začatia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu 
na schválenie. Do 30 dní od svojho zápisu do obchodného registra zostaví likvidátor otváraciu 
rozvahu ku dňu začatia likvidácie a odovzdá ju spoločníkom spolu s likvidačným plánom a 
s inventarizačným zápisom o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov vykonanej 
ku dňu začatia likvidácie. 

5. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä: 
a) sústrediť všetky peňažné prostriedky v jednom peňažnom ústave, 



b) dokončiť bežné záležitosti spoločnosti, 
c) usporiadať dane, odvody a poplatky, 
d) speňažiť majetok spoločnosti najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom, 
e) podávať spoločníkovi mesačné a záverečné hlásenie o priebehu likvidácie doložené účtovnou 

závierkou. 

6. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju spoločníkom 
na schválenie spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie 
likvidačného zostatku. Na tento účel zvolá valné zhromaždenie, a to najneskôr do 15 dní odo dňa 
skončenia likvidácie. 

7. Ak valné zhromaždenie k návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a ku konečnej správe 
neprijme rozhodnutie, považujú sa účtovná závierka, konečná správa a návrh na rozdelenie 
likvidačného zostatku za schválené uplynutím 1 mesiaca odo dňa zasadnutia valného 
zhromaždenia, ktoré malo o návrhoch likvidátora rozhodnúť. 

8. Likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy podľa osobitného zákona. Uložením sa považuje 
likvidácia za skončenú. 

9. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu 
na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz 
spoločnosti z obchodného registra. Účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom 
na rozdelenie likvidačného zostatku priloží likvidátor k návrhu na výmaz a uložia sa do zbierky 
listín. 

10. Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z titulu nároku na podiel na likvidačnom zostatku skôr, 
než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti. 

 
 
 

VII. ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 

 
 

Článok 32 
Právne vzťahy a riešenie sporov 

1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto spoločenskej zmluvy, ako aj ostatné právne vzťahy vnútri 
spoločnosti, sa vo veciach, ktoré neupravuje táto zmluva, riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

2. Prípadné rozpory medzi spoločníkmi a konateľmi ktorí nie sú spoločníkmi budú riešené 
prednostne prostredníctvom zmieru. 

3. Ak sa nepodarí vyriešiť takýto spor prostredníctvom zmieru, je ktorákoľvek zo strán sporu 
oprávnená podať žalobu príslušnému súdu v Slovenskej republike. 

 
 

Článok 33 
Predpokladané náklady a poskytnutie výhod pri založení spoločnosti 

1. Všetky výdavky spojené so založením, vznikom a zmenami spoločnosti znáša spoločnosť. 

2. Náklady súvisiace so vznikom spoločnosti budú uhradené spoločníkmi v rovnakom pomere.  

3. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich 
k nadobudnutiu oprávnenia na podnikateľskú činnosť spoločnosti nie sú poskytnuté žiadne 
výhody. 

 
 
 



Článok 34 
Zmeny a doplnky spoločenskej zmluvy  

O zmenách a doplnkoch spoločenskej zmluvy rozhoduje valné zhromaždenie.  
 
 

Článok 35 
Záverečné ustanovenia 

1. Spoločníci svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas so znením a obsahom tejto spoločenskej 
zmluvy, a zároveň prehlasujú, že táto spoločenská zmluva je spísaná podľa ich skutočnej vôle, 
ktorú prejavili slobodne a vážne. 

2. Spoločenská zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po jednom dostanú 
spoločníci spoločnosti a ďalšie rovnopisy budú použité nasledovne: 
a) jeden rovnopis na účely získania príslušného povolenia na podnikanie, 
b) dva rovnopisy k návrhu na zápis do obchodného registra, 
c) jeden rovnopis na založenie do archívu spoločnosti. 

3. Táto spoločenská zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania spoločníkmi. 
 
 
 
 
V ..............................., dňa ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ............................................................ 
Spoločník 

Prešovský samosprávny kraj 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

       ............................................................ 
Spoločník 

Košický samosprávny kraj 

Ing. Rastislav Trnka 

predseda Košického samosprávneho kraja 
 

 



Mandátna zmluva 
uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 
 

1. Mandantmi: 
 
Názov právnickej osoby: Košický samosprávny kraj  
Sídlo: Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Trnka, predseda 
IČO: 35541016 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. účtu: SK52 8180 0000 0070 0018 6505 
 
(ďalej len „KSK“) 
 
a 
 
Názov právnickej osoby: Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  
IČO: 37870475  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. účtu: SK94 8180 0000 0070 0051 9138 
 
(ďalej len „PSK“) 
 
(ďalej spolu len „Mandanti“) 
 
a 
 
2. Mandatárom: 
 
Názov právnickej osoby: IDS Východ, s.r.o. 
Sídlo:    Turgenevova 36, 040 01 Košice  
Štatutárny zástupca:  ...................................., konateľ  

...................................., konateľ 
IČO:    .................................... 
Bankové spojenie:  .................................... 
č. účtu:    .................................... 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ...................................., Oddiel: 
...................................., Vložka číslo: .................................... 
 
(ďalej len „IDS Východ“ alebo „Mandatár“) 
 
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 
 
 
 



Preambula 
 

1. KSK a PSK majú záujem zabezpečiť integrovanú verejnú dopravnú obsluhu na území 
funkčného regiónu Východné Slovensko (pozostávajúceho z celého územia KSK a celého 
územia PSK) a na územiach priľahlých záujmových regiónov prostredníctvom 
integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“). 

2. KSK a PSK pre účely zavedenia a koordinácie IDS na území funkčného regiónu Východné 
Slovensko založili obchodnú spoločnosť IDS Východ, ktorej spoločníkmi sú KSK 
v podiele 50 % a PSK v podiele 50 %. 

 
Čl. I.  

Predmet zmluvy 
 

1. Touto zmluvou sa Mandatár zaväzuje, že pre Mandantov na ich účet a v ich mene bude 
počas platnosti tejto zmluvy za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
vykonávať nasledovné predpokladané činnosti: 

a) spracovávať pre KSK a PSK plány dopravnej obslužnosti optimalizované v rámci IDS, 
ktoré sa vykonávajú rôznymi prevádzkovateľmi – dopravcami pravidelnej verejnej 
osobnej dopravy, 

b) spracovávať podklady pre cestovné poriadky liniek verejnej osobnej dopravy 
zahrnutých do IDS, 

c) vyhodnocovať pripomienky k zabezpečeniu dopravnej obsluhy na území funkčného 
regiónu Východné Slovensko, vrátane väzieb na ďalšie regióny Slovenskej republiky 
a štáty susediace s funkčným regiónom Východné Slovensko, na základe požiadaviek 
KSK a PSK; pripravovať podklady pre odpovede na tieto pripomienky do 15 
pracovných dní od ich doručenia od KSK alebo PSK, vrátane návrhov úprav 
cestovných poriadkov v prípade, že sa nevyžaduje ich prerokovanie s ďalšími obcami; 
v prípade nutnosti ich prerokovania s obcami sú návrhy cestovných poriadkov 
pripravované v termínoch uvedených v čl. II ods. 2 tejto zmluvy, 

d) prerokovávať vedenie liniek IDS na území susedných regiónov Slovenskej republiky 
a na území susedných štátov na základe požiadavky KSK a PSK, 

e) sledovať vývoj prepravných potrieb v rámci IDS a taktiež vo vzťahu k jednotlivým 
dopravcom vykonaním dopravného prieskumu, 

f) navrhovať optimalizáciu dopravnej obsluhy funkčného regiónu Východné Slovensko 
minimálne 1 krát do roka, 

g) navrhovať a zabezpečovať úpravy dopravných riešení minimálne 1 krát do roka, 

h) prerokovávať dopravné riešenia s poverenými zástupcami samospráv, 

i) rokovať s obcami o pripomienkach k dopravným riešeniam, námetoch na zmeny 
dopravných riešení a na zmeny cestovných poriadkov, 

j) rokovať s mestami, v ktorých sa prevádzkuje MHD, o problematike IDS, prestupných 
bodoch a preferencii pravidelnej verejnej osobnej dopravy, 

k) realizovať dispečerské riadenie IDS (tzv. centrálny dispečing), vrátane operatívneho 
riešenia mimoriadnych situácií; spolupracovať s dispečerskými pracoviskami 
dopravcov výmenou cestovných a prevádzkových informácií v reálnom čase, 



l) priebežne navrhovať, uplatňovať a kontrolovať technicko-prevádzkové štandardy IDS 
(vrátane technologických štandardov tarifných vybavovacích systémov 
a informačných systémov) a kontrolné zistenia spolu s podkladmi a návrhmi riešení 
bezodkladne poskytovať KSK a PSK, 

m) spracovávať, vydávať a priebežne aktualizovať prepravný poriadok IDS, 

n) spolupracovať s dopravcami pri plánovaní dlhodobého investičného rozvoja 
vozidlového parku a jeho vybavenia, zastávok a zastávkových označníkov, 

o) spracovávať podklady na uzatváranie zmlúv o službách medzi objednávateľmi 
a dopravcami na prevádzku liniek verejnej osobnej dopravy v rámci IDS, a to tak, aby 
boli vzájomne zosúladené. 

p) pripravovať zadávacie podmienky a podklady na rokovanie výberových komisií vo 
výberových konaniach na dopravcov, ktorí budú prevádzkovať osobnú dopravu 
v rámci IDS, 

q) pripravovať a prerokovávať s Mandantmi tarifu IDS zahrňujúcu predovšetkým tarifné 
podmienky a návrhy cien jednorazových a predplatných cestovných lístkov, 

r) zabezpečovať a aktualizovať vzory všetkých cestovných dokladov platných pre 
všetkých dopravcov v rámci IDS, 

s) navrhovať systém rozúčtovania výnosov v rámci IDS medzi jednotlivých dopravcov 
(tzv. clearingový systém), 

t) pripravovať a organizovať prieskumy potrebné na rozdeľovanie výnosov v rámci IDS, 

u) spracovávať rozúčtovanie výnosov v rámci IDS medzi jednotlivých dopravcov 
a zabezpečovať finančné toky v tejto oblasti (tzv. clearing tržieb), 

v) sledovať a vyhodnocovať ekonomiku IDS vo vzťahu k jednotlivým dopravcom 
a predkladať návrh opatrení, pričom vyhodnotenie sa bude minimálne raz ročne 
predkladať KSK a PSK,  

w) navrhovať a na základe požiadaviek KSK a PSK zabezpečovať ekonomickú 
optimalizáciu dopravnej obsluhy v rámci IDS, ktorá sa bude minimálne raz ročne 
predkladať KSK a PSK spolu s návrhom opatrení,  

x) pripravovať podklady pre realizáciu projektov týkajúcich sa IDS a spolufinancovaných 
EÚ, u ktorých KSK a PSK odsúhlasili začiatok príprav a podanie žiadosti v rámci 
programov EÚ, 

y) pripravovať podklady pre monitorovacie výbory európskych štrukturálnych fondov 
alebo iných zdrojov o realizovaných projektoch týkajúcich sa IDS, 

z) zabezpečovať a vykonávať činnosti zverené spoločnosti IDS Východ technickými 
a prevádzkovými štandardmi IDS, 

aa) spolupracovať na základe požiadaviek Mandantov na príprave podkladov pre 
vyjadrenia KSK a PSK k dokumentáciám pre územné a stavebné konania pri stavbách 
slúžiacich IDS a vypracovávať s tým súvisiace podklady, 

bb) spolupracovať na základe požiadaviek Mandantov na príprave podkladov pre 
vyjadrenia KSK a PSK k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacím 
dokumentáciám a vypracovávať s tým súvisiace podklady, 

cc) poskytovať súčinnosť a podklady v rámci vybavovania žiadostí o informácie podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o slobode informácií“), a to v lehotách podľa dohody s KSK a PSK, tak, 
aby bolo možné dodržať zákonné lehoty pre vybavenie žiadostí o informácie podľa 
zákona o slobode informácií, 

dd) realizovať informačné služby pre cestujúcich a dopravcov, 

ee) zabezpečovať informačné, marketingové a propagačné činnosti v súvislosti s IDS, 

ff)  spracovávať prehľady vynaložených finančných prostriedkov spoločnosti IDS Východ 
na prevádzku IDS na základe požiadaviek KSK a PSK, 

gg) vyhodnocovať fungovanie IDS a vypracovávať správy o fungovaní tohto systému 
k 31. decembru daného kalendárneho roka, resp. na požiadanie Mandanta, 

hh) vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s IDS, ktoré si KSK, PSK a mestá v oboch 
krajoch objednajú u spoločnosti IDS Východ, 

ii)  spolupracovať v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach pri vybavovaní podaní 
súvisiacich s IDS, 

jj)  aktívne sa podieľať na tvorbe a aktualizáciách dopravno-strategických dokumentov 
KSK a PSK (plánov udržateľnej mobility, generelov dopravnej infraštruktúry a pod.), 

kk) rozvíjať, zdokonaľovať a aktualizovať dopravný model funkčného regiónu Východné 
Slovensko a vykonávať s tým súvisiace činnosti (dopravné simulácie, prognózy 
a pod.) v rámci špecializovaného pracoviska spoločnosti IDS Východ, a to so 
zameraním na všetky druhy osobnej dopravy. 

 
(ďalej len „činnosti“). 

 
2. Touto zmluvou sa Mandatár zaväzuje, že pre Mandantov v roku 2019 na ich účet a v ich 

mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať 
v požadovanom rozsahu uvedené činnosti: 

a) pripravovať podklady pre plány dopravnej obslužnosti, 

b) vypracovávať podklady pre cestovné poriadky, 

c) vyhodnocovať pripomienky k zabezpečeniu dopravnej obsluhy funkčného regiónu 
Východné Slovensko, 

d) pripravovať návrhy optimalizácie dopravnej obsluhy, 

e) prerokovávať dopravné riešenia zo zástupcami Mandantov, 

f) rokovať s obcami o pripomienkach k dopravným riešeniam,  

g) rokovať s objednávateľmi mestskej a železničnej dopravy o problematike IDS, 

h) rokovať s dopravcami poskytujúcimi služby vo verejnom záujme o problematike IDS, 

i) pripravovať štandardy dopravnej obslužnosti, 

j) pripravovať prepravný poriadok IDS, 

k) pripravovať tarifu IDS na báze tarifných zón, 

l) vypracovávať vzory cestovných dokladov, 

m) pripravovať podklady pre realizáciu projektov týkajúcich sa IDS a spolufinancovaných 
EÚ a vykonávať poradenskú činnosť s tým spojenú, 



n) pripravovať podklady pre vyjadrenia KSK a PSK k dokumentáciám stavieb pre IDS, 

o) pripravovať podklady pre vyjadrenia KSK a PSK k územnoplánovacím 
dokumentáciám, 

p) poskytovať podklady a potrebnú súčinnosť pre Mandantov pri vybavovaní žiadostí 
súvisiacich s IDS, 

q) zabezpečovať podklady pre vizuálnu identitu, marketingové a propagačné aktivity, 

r) priebežne pripravovať návrhy zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme 
a prípadných iných zmlúv v rámci IDS, 

s) realizovať ďalšie činnosti podľa pokynov Mandantov. 

3. Za účelom realizácie činností uvedených v ods. 1 a/alebo 2 tohto článku udeľujú Mandanti 
Mandatárovi plnú moc na všetky úkony, ktoré bude Mandatár v mene a na účet Mandantov 
podľa tejto zmluvy vykonávať. 

 
Čl. II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Spoločnosť IDS Východ je povinná postupovať pri výkone činností uvedených v čl. I ods. 

1 a/alebo 2 tejto zmluvy odborne, pričom zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí KSK alebo 
PSK pri výkone týchto činností alebo ich nesprávnym a neodborným výkonom. Ak 
v dôsledku zanedbania povinností, príp. omeškania sa so splnením svojich povinností 
uvedených v čl. I ods. 1 a/alebo 2 tejto zmluvy v stanovených alebo dohodnutých 
termínoch zo strany Mandatára vznikne KSK alebo PSK škoda, príp. KSK alebo PSK bude 
z titulu zanedbania plnenia povinností alebo omeškania Mandatára sankcionované treťou 
osobou, Mandatár nesie plnú zodpovednosť za toto porušenie povinností a uloženú sankciu 
sa zaväzuje v plnej výške zaplatiť. 

2. Spoločnosť IDS Východ je povinná vykonávať činnosti uvedené v čl. I ods. 1 a/alebo 2 
tejto zmluvy podľa písomných pokynov odsúhlasených oboma Mandantmi a v termínoch 
ustanovených KSK a PSK alebo v termínoch podľa dohody zmluvných strán, pričom je 
povinná oznámiť KSK a PSK všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone týchto činností, 
ktoré by mohli mať vplyv na zmenu ich pokynov. Termíny pre zapracovanie cestovných 
poriadkov sú nasledovné: 

• pri veľkých zmenách k celoštátnym zmenovým termínom je to 110 dní, 

• pri veľkých zmenách mimo základného zmenového termínu je to 75 dní (v prípade 
väzby na Dopravný podnik mesta Košice (ďalej len „DPMK“) alebo Dopravný podnik 
mesta Prešov (ďalej len „DPMP“) je to 110 dní), 

• pri čiastkových zmenách (zmeny na vybraných linkách) je to 40 dní (v prípade väzby na 
mestskú dopravu je to 60 dní). 

3. Od pokynov KSK a PSK sa môže spoločnosť IDS Východ pri výkone činností uvedených 
v čl. I ods. 1 a/alebo 2 tejto zmluvy odchýliť iba vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme KSK a PSK a spoločnosť IDS Východ nemôže včas získať od Mandantov súhlas 
s výkonom činností odlišne od vydaného pokynu. O takomto odchýlení sa od vydaných 
pokynov je však spoločnosť IDS Východ povinná písomne bezodkladne informovať 
Mandantov. Spoločnosť IDS Východ sa však nesmie od vydaného pokynu Mandantov 
v žiadnom prípade odchýliť, pokiaľ jej to bolo zo strany týchto Mandantov vopred 
zakázané. 



4. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, ak by došlo k porušeniu povinností spoločnosti 
IDS Východ vyplývajúcich z tejto zmluvy vplyvom nepredvídateľných udalostí (napr. 
výpadok dispečerského riadiaceho systému, vyššia moc – akákoľvek prírodná sila alebo 
udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske 
nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane zákonov, iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecných záväzných nariadení, a akékoľvek iné závažné udalosti, 
ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán) si po prerokovaní dohodnú náhradný 
termín plnenia konkrétnej činnosti. 

5. Spoločnosť IDS Východ je povinná zabezpečiť činnosti uvedené v čl. I ods. 1 a/alebo 2 
tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, ktoré sa dozvedela pri plnení tejto zmluvy. 

6. Spoločnosť IDS Východ je povinná o výkone činností uvedených v čl. I ods. 1 a/alebo 2 
tejto zmluvy kedykoľvek na požiadanie KSK a PSK informovať v požadovanom rozsahu 
a v stanovenej lehote. 

7. KSK a PSK sú povinní poskytnúť spoločnosti IDS Východ k výkonu činností uvedených 
v čl. I ods. 1 a/alebo 2 tejto zmluvy všetky potrebné informácie a potrebnú súčinnosť. 

8. KSK a PSK sú povinní zaplatiť spoločnosti IDS Východ za výkon činností uvedených v čl. 
I ods. 1 a/alebo 2 tejto zmluvy odplatu podľa čl. III. tejto zmluvy. 

9. Spoločnosť IDS Východ je povinná predkladať KSK a PSK (v stanovenom rozsahu) 
správu o činnosti organizácie do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

10. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu Mandantom veci, ktoré za nich 
prevzal pri výkone činností uvedených v čl. I ods. 1 a/alebo 2 tejto zmluvy. Mandatár 
zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Mandantov na výkon činností a na veciach 
prevzatých pri výkone činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy od tretích osôb, ibaže 
túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 
 

Čl. III.  
Odplata Mandatára 

 
1. KSK a PSK sa zaväzujú zaplatiť Mandatárovi za výkon činností uvedených v čl. I ods. 1 

a/alebo 2 tejto zmluvy pre príslušný kalendárny rok odplatu, a to vždy v príslušnom 
kalendárnom roku, v ktorom sú tieto činnosti pre nich vykonávané, a to vo výške 
a spôsobom podľa ods. 2 tohto článku alebo podľa dodatku k tejto zmluve v zmysle ods. 
3, 4 a 8 tohto článku. 

2. Mandanti sa zaväzujú v roku 2019 Mandatárovi zaplatiť odplatu vo výške 20 000 € 
(slovom dvadsaťtisíc eur) mesačne, ktorú poskytnú Mandatárovi takto: 

A/ KSK zaplatí v roku 2019 odplatu Mandatárovi vo výške 12 000 € (slovom 
dvanásťtisíc eur) za každý mesiac, 

B/ PSK zaplatí v roku 2019 odplatu Mandatárovi vo výške 8 000 € (slovom osemtisíc 
eur) za každý mesiac, 

a to na základe mesačnej fakturácie. Prvá fakturácia sa uskutoční za mesiac október 2019. 

3. V ďalších rokoch trvania zmluvy sa Mandanti zaväzujú zaplatiť odplatu Mandatárovi na 
základe vzájomne odsúhlasenej výšky odplaty na kalendárny rok, a to prostredníctvom 



mesačnej fakturácie. Výška mesačnej fakturácie tvorí 1/12 výšky odplaty na kalendárny 
rok, pričom platí, že: 

A/ 60 % sumy Mandatár fakturuje Mandantovi KSK, 

B/ 40 % sumy Mandatár fakturuje Mandantovi PSK. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že percentuálny pomer mesačnej fakturácie podľa ods. 
3 tohto článku, ako aj iné záležitosti v spojitosti s IDS Východ, sa k 1. októbru 2021 
prehodnotia. 

5. Mandatár predkladá návrh výšky odplaty na kalendárny rok podľa ods. 3 tohto článku 
v termíne najneskôr do 31. októbra roka predchádzajúceho k danému kalendárnemu roku. 
Mandanti sa zaväzujú potvrdiť výšku odplaty na kalendárny rok podľa ods. 3 tohto 
článku do 30. novembra roka predchádzajúceho k danému kalendárnemu roku. 

6. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa ich doručenia. Faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 

7. V odplate sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré spoločnosť IDS Východ pri výkone 
činností uvedených v čl. I ods. 1 a/alebo 2 tejto zmluvy a v súvislosti s výkonom týchto 
činností vynaložila. 

8. Pre každý kalendárny rok trvania tejto zmluvy s výnimkou roku 2019 bude výška odplaty 
Mandatára dohodnutá dodatkom k tejto zmluve. Dodatok k zmluve bude podpísaný po 
nadobudnutí platnosti rozpočtu KSK a PSK.  

9. V prípade, že do 31. decembra kalendárneho roka nebude schválený rozpočet KSK alebo 
PSK na nasledujúci kalendárny rok (hospodárenie podľa rozpočtového provizória), bude 
platenie odplaty v nasledujúcom kalendárnom roku prebiehať tak, že KSK a PSK budú 
spoločnosti IDS Východ platiť mesačne sumu rovnajúcu sa 1/12 odplaty za výkon 
činností za minulý kalendárny rok, a to na základe mesačných faktúr. Po schválení 
rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok bude uzatvorený dodatok k tejto zmluve. 
Následne spoločnosť IDS Východ vystaví faktúru na takú výšku platby, aby boli splnené 
podmienky podľa ods. 3 a 4 tohto článku. 

 

Čl. IV.  
Výpoveď zmluvy 

 
1. KSK a PSK môžu túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Výpovedná doba je šesť 

(6) kalendárnych mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede Mandatárovi. 

2. Od okamihu ukončenia tejto zmluvy výpoveďou nesmie Mandatár pokračovať vo výkone 
činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je však povinný upozorniť Mandantov na 
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej KSK 
alebo PSK nedokončením výkonu činností. Ak KSK alebo PSK tieto opatrenia nemôžu 
vykonať vo svojej pôsobnosti, je Mandatár povinný tieto opatrenia na ich požiadanie 
vykonať sám. Za výkon týchto opatrení má Mandatár nárok na náhradu účelne 
vynaložených nákladov a primeranú časť odplaty za výkon činností. 

 



Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v ôsmich (8) originálnych vyhotoveniach, z ktorých po troch 
(3) vyhotoveniach dostanú KSK a PSK a dve (2) vyhotovenia dostane spoločnosť IDS 
Východ. 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode všetkých 
zmluvných strán. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. V prípade, že sú 
účastníci zmluvy povinnými osobami v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení a zmluva je zverejnená viacerými spôsobmi, 
rozhodujúce je jeho prvé zverejnenie. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
 
V ..........................., dňa .............................. 
 
 
 
 
Za Košický samosprávny kraj:   Za Prešovský samosprávny kraj: 
 
 
 
____________________________    _____________________________  
           Ing. Rastislav Trnka        PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                   predseda                          predseda  
 
 
 
 
Za IDS Východ, s.r.o.: 
 
 
 
_____________________________   ____________________________  
           

 ...................................    ................................... 
                       konateľ                        konateľ 


