SPOLOČENSKÁ ZMLUVA
obchodnej spoločnosti
ABCD, s. r.o.,

uzavretá spoločníkmi:
1. Peter Petrovič, Nezábudkova 1234/5, Trenčín, r.č. 000000/0000, dát. nar.
00.00.0000
2. Pavol Petrovič, Nezábudkova 1234/6, Trenčín , r.č. 111111/1111, dát. nar.
11.11.1111

(ďalej len „spoločníci“)

podľa slovenského práva, predovšetkým podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

I.
Obchodné meno a sídlo spoločnosti
1. Obchodné meno spoločnosti je: ABCD, s.r.o.
2. Sídlo spoločnosti je: Nezábudkova 1234/5, Trenčín
3. Spoločnosť je oprávnená zriaďovať organizačné zložky spoločnosti v SR aj v zahraničí.

II.
Právne postavenie spoločnosti
1. Spoločnosť je právnickou osobou - obchodnou spoločnosťou, založenou za účelom
podnikania.
2. Spoločníkmi môžu byť slovenské ako aj zahraničné fyzické i právnické osoby.
3. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom.
4. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu,
zapísaného v obchodnom registri. Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa
započítava na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti.
Ak nemôže dosiahnuť túto náhradu, môže požadovať túto náhradu od každého z ostatných
spoločníkov v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podieľa na základnom imaní
spoločnosti.
III.
Doba trvania spoločnosti
1. Spoločnosť sa zriaďuje na dobu neurčitú.
2. Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.
3. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom vzniku a končí 31.12. tohto roku.
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4. Ďalšie obchodné roky sú totožné s kalendárnymi rokmi.
5. Spôsob zániku spoločnosti bližšie upravujú osobitné ustanovenia tejto spoločenskej
zmluvy a platné právne predpisy.

IV.
Predmet podnikania
Predmetom podnikania (činnosti) spoločnosti je:
•
•

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

Spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosti uvedené v odst.1 v SR aj v zahraničí pre
slovenské ako aj zahraničné právnické a fyzické osoby.

V.
Spoločníci
Spoločníci sú :
1. Peter Petrovič, Nezábudkova 1234/5, Trenčín, r.č. 000000/0000, dát. nar.
00.00.0000
2. Pavol Petrovič, Nezábudkova 1234/6, Trenčín , r.č. 111111/1111, dát. nar.
11.11.1111.

VI.
Základné imanie a vklady spoločníka
1. Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných
vkladov spoločníka.
2. Základné imanie spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur).
3. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom spoločníkov vo výške
vkladu 5.000,- EUR.
4. Spoločník je povinný splatiť vklad v lehote jedného roka od jeho vstupu do spoločnosti,
alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. Spoločník, ktorý si v tejto lehote nesplní
povinnosť splatiť vklad je povinný platiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 20% z
nesplatenej sumy.
5. Ak je spoločník v omeškaní so splatením vkladu, vyzve ho spoločnosť pod hrozbou
vylúčenia písomne, krátkou cestou alebo doporučeným listom, aby splnil svoju povinnosť
v dodatočnej trojmesačnej lehote.
6. Spoločníka, ktorý nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej trojmesačnej lehote, môže
valné zhromaždenie zo spoločnosti vylúčiť.
7. Obchodný podiel vylúčeného spoločníka prechádza na spoločnosť. Valné zhromaždenie
spoločnosti môže rozhodnúť o prevzatí vkladu vylúčeného spoločníka ostatnými
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spoločníkmi v pomere ich obchodných podielov, alebo o prevode obchodného podielu
vylúčeného spoločníka na iného spoločníka alebo tretiu osobu. Ak nedôjde k prevodu
obchodného podielu valné zhromaždenie rozhodne o znížení základného imania o vklad
vylúčeného spoločníka, a to najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vylúčenia
spoločníka.
8. Peňažné vklady uvedené v ods. 1 splatia spoločníci v plnej výške pri založení spoločnosti
správcovi vkladu.
9. Za správcu vkladov sa určuje Peter Petrovič, Nezábudkova 1234/5, Trenčín, r.č.
000000/0000, nar. 00.00.0000.

VII.
Rezervný fond
1.

2.
3.

Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej
účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 5 %
z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.
Rezervný fond sa povinne ročne dopĺňa na 5 % z čistého zisku spoločnosti, vyčísleného
v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.
O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ, pričom ho môže použiť iba na krytie strát
spoločnosti ak osobitný zákon neurčuje inak.

VIII.
Obchodný podiel
1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na
spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu
spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i
nepeňažných vkladov spoločníka.
2. Základné imanie spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom : päťtisíc eur).
3. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:
a) Peter Petrovič, Nezábudkova 1234/5, Trenčín, r.č. 000000/0000, dát. nar. 00.00.0000
vo výške 2.500,- EUR / peňažný vklad /
b) Pavol Petrovič, Nezábudkova 1234/6, Trenčín, r.č. 111111/1111, dát. nar. 11.11.1111
vo výške 2.500,- EUR / peňažný vklad /
4.

5.
6.

7.

Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje
ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere, zodpovedajúcom výške
ďalšieho vkladu.
So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník písomnou zmluvou previesť svoj
obchodný podiel na iného spoločníka.
So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník písomnou zmluvou previesť svoj
obchodný podiel na tretiu osobu, ručí však za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto
podielu. Nadobúdateľ musí v zmluve vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve.
Účinky prevodu obchodného podielu podľa ods. 3 a 4 nastávajú voči spoločnosti dňom
doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, nie však skôr ako valné
zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu.
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8.
9.

Spoločníci sa dohodli, že obchodný podiel sa nededí.
Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo právneho nástupcu
spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. Pri
rozdelení obchodného podielu musí byť zachovaná zákonná výška vkladu.
10. Spoločnosť nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely okrem prípadov, ak tak
ustanovuje zákon.
11. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra.
Zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky
spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu.
IX.
Orgány spoločnosti
1. Spoločníci sa dohodli na vytvorení týchto orgánov spoločnosti:
a) Valné zhromaždenie
b) Konateľ

X.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členmi sú všetci
spoločníci.
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti,
b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a
rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát,
c) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy,
d) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o
nepeňažnom vklade,
e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
f) vylúčenie spoločníka pre nesplatenie vkladu a príspevku na úhradu strát a rozhodovanie
o podaní návrhu podľa § 149 zákona,
g) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
h) rozhodovanie o uzavretí bankového úveru a prijatie ručiteľstva,
i) rozhodovanie o prevode obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo na
tretiu osobu,
j ) rozhodovanie o udelení súhlasu pri rozdelení obchodného podielu,
k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje
zákon alebo táto spoločenská zmluva.
3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do
pôsobnosti konateľa.
4. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok a v prípadoch, ak tak ustanovuje
zákon. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom písomnou
pozvánkou v lehote najmenej 15 dní pred dňom jej konania.
5. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada spoločník, ktorého vklad
dosahuje 10 % základného imania. Ak konateľ nezvolá valné zhromaždenie tak, aby sa
konalo do 1 mesiaca od doručenia žiadosti, sú spoločníci oprávnení zvolať ho sami.

4

6. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia buď osobne alebo sa môže
dať zastúpiť inou osobou na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie
byť konateľ.
7. Každý spoločník má jeden hlas na každých 2.500,- EUR svojho vkladu.
8. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci. Hlasovanie je
verejné, okrem prípadov, keď aspoň jeden z prítomných spoločníkov požiada o tajné
hlasovanie.
9. Akékoľvek rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovali spoločníci, ktorí
majú 100 % hlasov.
10. O rokovaní valného zhromaždenia sa spisuje písomná zápisnica najmenej v dvoch
exemplároch, ktorú podpisujú všetci prítomní spoločníci, prípadne splnomocnenci podľa
ods. 6. Splnomocnenie sa prikladá k zápisnici. Každý spoločník má právo požiadať
konateľa o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti.
11. Každý spoločník alebo konateľ môže požiadať súd, aby vyslovil neplatnosť rozhodnutia
valného zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo
spoločenskou zmluvou. Rovnaké právo má aj bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho
uznesenie valného zhromaždenia týka. Toto právo zanikne, ak ho oprávnená osoba
neuplatní do troch mesiacoch od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné
zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.
XI.
Konateľ
Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia.
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Konateľa menuje valné zhromaždenie z radov spoločníkov vždy na obdobie 5 rokov,
pričom opätovné menovanie je možné. Ak nie sú námietky zo strany spoločníka, predlžuje
sa automaticky jeho funkčné obdobie. Menom spoločnosti konajú konatelia, každý
samostatne.
Konateľmi spoločnosti sú :
1. Peter Petrovič, Nezábudkova 1234/5, Trenčín, r.č. 000000/0000, dát. nar.
00.00.0000
2. Pavol Petrovič, Nezábudkova 1234/6, Trenčín , r.č. 111111/1111, dát. nar.
11.11.1111

Do pôsobnosti konateľa patrí predovšetkým
a) riadenie bežných záležitosti spoločnosti,
b) konanie menom spoločnosti
c) prijímanie a uvoľňovanie pracovníkov spoločnosti, určovanie ich mzdy a pracovnej
náplne,
d) zastupovanie spoločnosti voči štátnym orgánom a právnickým a fyzickým osobám,
e) vedenie evidencie a účtovníctva spoločnosti podľa platných právnych predpisov,
f) vedenie zoznamu spoločníkov,
g) uzatváranie zmlúv,
h) vypracovanie návrhov vnútorných organizačných predpisov na schválenie valnému
zhromaždeniu,
i) vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na rozdelenie zisku,
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j) disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami na účte spoločnosti,
k) vedenie knihy zápisov a rozhodnutí valného zhromaždenia,
l) vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,
m) informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.
Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.
Konateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach,
ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej
záujmy, resp. záujmy jej spoločníkov.
Konateľ nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len
niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
Ak konateľ poruší svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu,
ktorú tým spoločnosti spôsobil. Konateľ nezodpovedá za škodu v prípade podľa § 135a
ods. 3.
Na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle § 136 Obchodného zákonníka.

XII.
Práva a povinnosti spoločníkov
1. Spoločník má tieto základné práva:
a) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti, najmä nahliadať do obchodných
kníh a účtovných a evidenčných dokladov, oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia
spoločnosti, predkladať návrhy orgánom spoločnosti a požadovať od nich potrebné
vysvetlenia.
b) preveriť nezávislým expertom informácie o hospodárení spoločnosti, ktoré mu boli
poskytnuté.
c) podieľať sa na zisku spoločnosti, určenom podľa bodu XIII. ods. 3 a na likvidačnom
zostatku určenom podľa bodu XVII. ods. 3 tejto spoločenskej zmluvy.
d) v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky , ktoré má
spoločnosť voči konateľovi
2. Spoločník má tieto základné povinnosti:
a) zložiť v stanovenej lehote svoj vklad. Tejto povinnosti nemožno spoločníka zbaviť.
Konatelia oznámia obchodnému registru bez zbytočného odkladu splatenie celého
vkladu každého spoločníka,
b) prispieť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na úhradu strát spoločnosti
peňažným plnením nad výšku vkladu až do jednej polovice výšky vkladu spoločníka.
Splnenie tejto povinnosti nemá vplyv na výšku vkladu spoločníka. Pokiaľ spoločník
neprispeje na úhradu strát, môže byť valným zhromaždením vylúčený zo spoločnosti.
Ustanovenia bodu VI. ods. 5,6 a 7 veta prvá tejto spoločenskej zmluvy sa použijú
obdobne,
c) vykonávať svoju činnosť pre spoločnosť tak, aby dosiahla čo najlepšie hospodárske
výsledky,
d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť alebo ohroziť dobré meno spoločnosti,
e) zachovávať o veciach spoločnosti obchodné tajomstvo,
3. Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné
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číslo fyzickej osoby spoločníka alebo obchodné meno alebo názov , sídlo a identifikačné
číslo právnickej osoby spoločníka s uvedením výšky vkladu a rozsahu jeho splatenia.
Každý spoločník má právo nahliadnuť do zoznamu spoločníkov, spoločnosť je povinná
na žiadosť spoločníka vydať mu výpis zo zoznamu spoločníkov.
4. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra.
Zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky
spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu. Za vedenie zoznamu spoločníkov je
zodpovedný konateľ.
XIII.
Rozdelenie zisku
1. Zo zisku spoločnosti sa prednostne splnia daňové povinnosti.
2. Po uhradení daní sa prednostne vykoná povinný prídel do rezervného fondu.
3. Časť zisku, určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov, sa rozdelí v
pomere, zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
4. Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré
sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu.
XIV.
Zvýšenie základného imania
1. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie, ak ide o peňažný vklad, len ak spoločníci úplne
splatili svoje predchádzajúce vklady. Zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom
je prípustné už pred týmto splatením. Ak sa má základné imanie zvyšovať nepeňažnými
vkladmi, schvaľuje valné zhromaždenia nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej
sa nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka.
2. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie.
3. Záväzok na nové vklady sú oprávnení prevziať prednostne doterajší spoločníci, a to v
pomere podľa veľkosti ich podielu, ak valné zhromaždenie nerozhodne o inom pomere, a
to do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení
základného imania.
4. Ak spoločníci nevyužijú prednostné právo v lehote uvedenej v bode 3, môže so súhlasom
valného zhromaždenia prevziať záväzok na nový vklad aj tretia osoba. Záväzok na nový
vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca, ktorý nie je spoločníkom
spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Podpis záujemcu musí
byť úradne overený.
5. Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného
imania do obchodného registra.
XV.
Zníženie základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenia. Pritom sa nesmie znížiť
hodnota základného imania spoločnosti pod 5.000,- EUR a výška vkladu spoločníka
pod hodnotu 750,- EUR . Zníženie základného imania sa nesmie uskutočňovať na úkor
veriteľov spoločnosti.
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2. Konateľ je povinný zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po
rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia
spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 90 dní po poslednom oznámení.
3. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť
primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť.
4. Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť zápis zníženia základného imania
do obchodného registra.

XVI.
Zánik účasti spoločníka v spoločnosti
1. Účasť v spoločnosti zaniká:
a) úmrtím spoločníka
b) prevedením celého obchodného podielu
c) vylúčením spoločníka podľa bodu VI. ods. 6 a bodu XII. ods. 2 písm. b) tejto spoločenskej
zmluvy
d) zrušením účasti spoločníka súdom
e) vylúčením spoločníka súdom.
2. Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť, môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť
v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval..
3. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok jeho majetku alebo exekúcia na obchodný podiel spoločníka má
rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom.
4. Ak bol konkurz na majetok spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla podľa bodu 2,
právoplatným rozhodnutím súdu zrušený z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového
uznesenia alebo pre nedostatok majetku, a spoločnosť doposiaľ nepoužila jeho obchodný
podiel podľa § 113 ods. 5 a 6 zákona, účasť spoločníka v spoločnosti sa obnovuje, ak
spoločnosť už vyplatila vyrovnací podiel, má právo na jeho vrátenie. To platí primerane aj
ak bola právoplatným rozhodnutím súdu zastavená exekúcia podľa osobitného zákona.
1. Spoločnosť sa môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje závažným
spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol písomne vyzvaný a na možnosť
vylúčenia bol písomne upozornený. S podaním tohto návrhu musia súhlasiť spoločníci,
ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania spoločnosti.
XVII.
Zrušenie a zánik spoločnosti
1. Spoločnosť sa zrušuje:
a) rozhodnutím valného zhromaždenia
b) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu
z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu
konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku
c) rozhodnutím súdu
d) za podmienok stanovených v zákone.
2. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra.
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3. Pri zániku spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom
zostatku. Tento podiel sa určí podľa pomeru vkladu, ktorý spoločník splatil k splateným
vkladom všetkých spoločníkov.
4. Za likvidátora sa menuje konateľ.

XVIII.
1. Predpokladané náklady spojené so založením a vznikom spoločnosti sú do 1000,- Eur.
2. Spoločnosť neposkytuje žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení
spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej
činnosť.

XIX.
Záverečné ustanovenia
1. Túto spoločenskú zmluvu je možné zmeniť iba rozhodnutím valného zhromaždenia podľa
bodu X. ods.2 písm. c/ tejto spoločenskej zmluvy. Dokladom o zmene zmluvy je zápisnica
z valného zhromaždenia podľa bodu X. ods.10 tejto zmluvy. Konateľ povinný bez
zbytočného odkladu nahlásiť zmeny obchodnému registru.
2. Táto spoločenská zmluva bola vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho jeden pre obchodný
register, jeden pre zbierku listín, jeden pre každého pre spoločníka, jeden pre archív
spoločnosti.
3. Spoločníci prehlasujú, že s textom tejto spoločenskej zmluvy sa dôkladne oboznámili,
rozumejú mu a na znak súhlasu s ním ju podpisujú.

V Trenčíne dňa ____________

……………………………………..
Petetr Petrovič

……………………………………
Pavol Petrovič
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