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Konečná správa o priebehu likvidácie  

 
 
 

spoločnosti: 
 
 

VALBYT, s.r.o. "v likvidácii"  
 

so sídlom: Hronská 423, Valaská 976 46 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 3224/S, IČO: 31 642 594 (ďalej len „spoločnosť“) 
 
 

 
a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. októbra 2018 
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Článok I. 
Základné informácie o spoločnosti 

 
1. Obchodné meno: VALBYT, s.r.o. "v likvidácii" 
 Sídlo:   Hronská 423, Valaská 976 46, Slovenská republika 
 IČO:   31 642 594 
 IČ DPH:   SK2020463830 
 Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: 

Sro, Vložka č.: 3224 
 Štatutárny orgán:  nevymenovaný 
 Dátum založenia: 04.01.1996 
 Základné imanie: 6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR 
  
 Spoločníci spoločnosti: Obec Valaská  
     Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR 
 
2. Predmety činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra: 

- správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu  
- pomocné stavebné práce s mechanizmami  
- prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť  
- maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu 

voľných živností  
- sprostredkovanie obchodu a služieb  
- murárstvo  
- zámočníctvo  
- vodoinštalatérstvo  
- kúrenárske práce  
- vedenie účtovníctva  
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového fondu  
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom  
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla  
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve  
- obsluha nízkotlakových kotlov  
- montáž určených meradiel - meračov pretečeného množstva vody 

 
 

Článok II. 
Priebeh likvidácie v období od 20.11.2017 do 17.10.2018 

 
1. Vstup do likvidácie 
 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 20.11.2017 sa rozhodlo podľa § 68 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) 
o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie bez právneho nástupcu ku dňu 20.11.2017. 
Uvedená skutočnosť je zapísaná v obchodnom registri.  

 
Za likvidátora bol vymenovaný JUDr. Richard Piliar, advokát, nar. 17.07.1980, trvale bytom 
Gašparovo 173, Beňuš 976 64, advokátska kancelária so sídlom Školská 4, Brezno 977 01, 
IČO: 422 99 608, číslo registrácie v SAK: 6156.  
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Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti 
samostatne. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v 
likvidácii“. 
 
Dňa 06.12.2017 prebehlo rokovanie s predsedami bytových spoločenstiev a zástupcami 
vlastníkmi bytov v priestoroch spoločnosti, kde im likvidátor oznámil vstup spoločnosti do 
likvidácie a zámer ukončiť s nimi všetky zmluvné vzťahy.  

 
Dňa 13.12.2017 došlo k prevzatiu účtovných dokladov súvisiacich so spoločnosťou externou 
účtovnou spoločnosťou HALGAŠ s.r.o., so sídlom Štúrova 878/1, Brezno 977 01, IČO: 50 
868 284, a to za účelom vypracovania mimoriadnej účtovnej závierky.  

 

Dňa 13.12.2017 prebehlo rokovanie s predsedami bytových spoločenstiev a zástupcami 
vlastníkmi bytov v priestoroch spoločnosti za účelom výberu nových správcovských spoločností, 
pričom sa odprezentovali dvaja zástupcovia spoločností, ktoré prejavili záujem o ďalšie 
spravovanie bytových domov. 
 
2. Oznámenie o vstupe do likvidácie 
 
Likvidátor spoločnosti v zákonom stanovenej lehote oznámil príslušnému správcovi dane 
Daňovému úradu Banská Bystrica, pobočka Brezno a Okresnému úradu Brezno, 
živnostenský odbor, ako i všetkým známym veriteľom, že spoločnosť sa zrušuje a vstúpila do 
likvidácie. 

 
Dňa 28.12.2017 bola v Obchodnom vestníku, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR 
zverejnená výzva o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie a veritelia a iné dotknuté osoby 
a orgány si majú prihlásiť svoje pohľadávky, prípadne iné práva u likvidátora do troch mesiacov 
od zverejnenia výzvy t. j. najneskôr do 28.03.2018. Do tohto dátumu sa neprihlásil u 
likvidátora spoločnosti na adrese uvedenej v tejto výzve žiadny veriteľ spoločnosti, iná 
osoba alebo orgán, ktorý by bol dotknutý likvidáciou spoločnosti. 

 
3. Zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky 

 
Spoločnosť HALGAŠ s.r.o., so sídlom Štúrova 878/1, Brezno 977 01, IČO: 50 868 284, 
vypracovala dňa 28.02.2018 mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu 19.11.2017, ktorá je zároveň 
vstupnou likvidačnou súvahou. Mimoriadna účtovná závierka ku dňu 19.11.2017 je predložená 
jedinému spoločníkovi na schválenie a je prílohou tejto konečnej správy z priebehu likvidácie.  
 
4. Uspokojenie veriteľov spoločnosti 
 
Pohľadávky všetkých známych veriteľov spoločnosti boli ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti 
t.j. ku dňu 17.10.2018 uspokojené v celom rozsahu, sporné pohľadávky z účtovníctva spoločnosti 
nevyplynuli.   
 
5. Ukončenie podnikateľskej činnosť spoločnosti 
 
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť mala ako hlavný predmet svojej činnosti výkon správy 
bytových domov, tak spoločnosť musela do ukončenia zmluvných vzťahov so spoločenstvami  a 
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, vykonávať naďalej túto podnikateľskú 
činnosť a spravovať bytové domy v nevyhnutnom rozsahu. Predovšetkým bolo potrebné pre 
bytové domy vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia 
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rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Vyúčtovania boli vyhotovené ku 
dňu 30.04.2018 a odovzdané vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome. 
 
Správa všetkých bytových domov bola ukončená ku dňu 30.04.2018, kedy boli písomnými 
dohodami skončené zmluvné vzťahy z mandátnych zmlúv resp. zo zmlúv o výkone správy. 
Bytové domy sa začali spravovať samostatne alebo si našli nového správcu. Novým správcom 
boli protokolárne odovzdané všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane 
vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia. Ostatné dokumenty, 
ktoré neboli nevyhnutné na prevzatie správy boli odovzdané správcom alebo spoločenstvám 
neskôr. 
 
Zároveň im bol prevedený zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu 
zriadený v banke novým správcom alebo došlo k zrušeniu prístupu zo strany spoločnosti 
k tomuto účtu.  
 
Napriek týmto zmenám bolo naďalej potrebné zo strany spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu 
poskytovať novým správcom súčinnosť, predovšetkým z dôvodu, aby neboli ohrození vlastníci 
bytových domov a nedošlo k odpojeniu bytového domu od dodávateľov služieb pre tento bytový 
dom -  napr. od dodávateľov plynu, elektriny a vody. 
 
Od tohto dátumu spoločnosť prestala vykonávať akúkoľvek podnikateľskú činnosť a likvidátor 
spoločnosti postupoval v zmysle § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov a robil len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Všetky úkony 
likvidátora sú podrobnejšie časovo špecifikované v prílohe faktúry, ktorou bude fakturovaná 
odmena likvidátora. Celkový rozsah hodín potrebných na vykonanie likvidácie spoločnosti ku 
dňu 17.10.2018 je 205 hodín. 

 
6. Ukončenie pracovných pomerov 

 
Do konca januára 2018 boli všetkým ôsmim zamestnancom spoločnosti (Benedik, Čiefová, 
Chromek, Kučera, Poldaufová, Ridzoň, Vojteková, Zelenčíková) doručené výpovede 
z pracovného pomeru v zmysle § 61 ods. 1 v spojení s § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Poslední zamestnanci mali 
ukončený pracovný pomer  ku dňu 30.04.2018. Zároveň niektorým zamestnancom v zmysle 
Zákonníka práce vznikol nárok na odstupné, vo výške  

 
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval 

najmenej dva roky a menej ako päť rokov, 
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, 
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca 

trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, 
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer 

zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. 
 

Nároky zamestnancov, ktoré vznikli z dôvodu skončenia pracovného pomeru zo strany 
zamestnávateľa t.j. spoločnosti boli v celom rozsahu uspokojené a uhradené v čase výplaty miezd 
v mesiaci máj 2018. 

 
Za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na vyplatenie mzdových a iných 
nárokov zamestnancov a na ďalší chod spoločnosti, došlo dňa 25.04.2018 k uzatvoreniu Kúpnej 
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zmluvy s Obcou Valaská, ktorej predmetom bol prevod vlastníctva k hnuteľným veciam vo 
vlastníctve spoločnosti, a to za kúpnu cenu vo výške 42.679,20 Eur s DPH. Predmetom 
prevodu boli vozidlá:  
 

1. IVECO DAILY 35C vyklápač, výrobné č. vozidla:ZCFC35A3805822242, E.Č.: BR 023 
BI, Invent. č. V040,  

2. Citroen Jumper 2.0 HDi 31 M, výrobné č. vozidla: VF7ZBAMFB17008733, 
E.Č.: BR 175 AV, Invent. č. V026, 

3. Citroen Berlingo 1.4 X PLC, výrobné č. vozidla: VF7GJKFWB93180917, 
E.Č.: BR 893 AR, Invent. č. V021, 

4. KOMATSU WB93R, výrobné č. vozidla: KMTWB003T77F27065, 
E.Č.: BRZ035, Invent. č. V029 
 

7. Audit písomných dokumentov 
 
V sídle spoločnosti sa nachádzali napriek prvotnému odovzdaniu nevyhnutných dokumentov 
potrebných ku správe bytového domu ďalšie písomné materiály, ktoré súviseli so správou 
bytových domov.  Tieto bolo potrebné zatriediť podľa bytových domov a následne odovzdať 
novým správcom alebo zástupcom bytových domov. Materiály predstavovali predovšetkým 
účtovné doklady bytových domov z predchádzajúcich období, technické výkresy, projektové 
dokumentácie, požiarne knihy, atesty, revízne správy a podobne. 
 
V danom prípade sa jednalo o časovo najzdĺhavejšiu časť likvidácie, pretože bolo potrebné tieto 
materiály dom po dome roztriediť a pripraviť na odovzdanie. 
 
Materiály boli postupne odovzdané nový správcom alebo zástupcom vlastníkov v priebehu 
mesiacov september až október 2018. 
 
Zároveň spoločnosť odovzdala aj spisovú agendu (súdne rozhodnutia) týkajúcu sa vymáhania 
pohľadávok za neuhradené plnenia spojené s užívaním bytu a preddavkov do fondu prevádzky, 
údržby a opráv v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, ktorú mal na starosti právny zástupca spoločnosti JUDr. Marian 
Holý.  
 
8. Hnuteľné veci 
 
Motorové vozidlá vo vlastníctve spoločnosti budú prevedené v prospech Obce Valaská. Ostatný 
hnuteľný majetok spoločnosti, predovšetkým sa tým myslí zariadenie kancelárií (stoly, stoličky, 
skrine, police), počítače s príslušenstvom, tlačiarne a iné kancelárske pomôcky, ktorý už nemá 
žiadnu účtovnú hodnotu a nachádza sa v priestoroch sídla spoločnosti na ulici Hronská 423, sa 
odovzdá jediného spoločníkovi ako likvidačný zostatok na ďalšie využitie alebo likvidáciu.  
 
9. Archivovanie dokladov  

 
Jediný spoločník Obec Valaská, ktorá spravuje vlastný archív sa dohodla s likvidátorom, že 
bezodplatne bude spravovať všetky dokumenty a písomnosti súvisiace so spoločnosťou 
a zabezpečí ich archiváciu v zmysle príslušných právnych predpisov.  
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10. Schválenie termínu ukončenia likvidácie 
 
Vzhľadom na postup prác pri likvidácii, zrealizované inkaso pohľadávok a úhrad záväzkov 
spoločnosti sa jediný spoločník rozhodol ukončiť likvidáciu spoločnosti k dátumu 17.10.2018. 
 
11. V období po skončení likvidácie a zánikom spoločnosti bude potrebné zo strany 
likvidátora: 
 

 podať daňové priznanie k dani z príjmov PO miestne príslušnému správcovi dane 
a splatnú daň v zákonnej lehote odviesť, zrušiť registráciu spoločnosti pre účely DPH,  

 v súlade s § 54 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku v znení neskorších 
predpisov požiadať správcu dane o súhlas s výmazom z obchodného registra,   

 po odsúhlasení správnosti výšky dane z príjmov správcom dane a uhradení všetkých 
nevyhnutných nákladov súvisiacich s ukončením likvidácie (poplatok za zrušenie účtu) 
vyplatiť odmenu likvidátora a vyplatiť likvidačný zostatok spoločníkovi,  

 podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra,   
 protokolárne odovzdať prenajaté priestory spoločnosti prenajímateľovi, 
 protokolárne odovzdať hnuteľné veci ako likvidačný zostatok jedinému spoločníkovi, 
 protokolárne odovzdať archív spoločnosti a všetky účtovné doklady, 
 prípadne vykonať ďalšie potrebné úkony za účelom výmazu spoločnosti z obchodného 

registra. 
 

Predpokladaný rozsah hodín potrebných k výmazu spoločnosti z obchodného registra je 40 
hodín.    
 
Stav majetku ku dňu 17.10.2018: 

- peňažné prostriedky vo výške (poznámka ku dňu 12.10.2018)             12.912,57 Eur 
- hnuteľné veci  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkovo                    12.912,57 Eur
   
 

Článok III. 
Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku  

 
Z mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej za účtovné obdobie likvidácie 
spoločnosti, t.j. za obdobie od 20.11.2017 do 17.10.2017, vyplýva, že majetkový zostatok, ktorý 
vyplynul z likvidácie spoločnosti je vo výške .................. Eur, pričom likvidačný zostatok 
spoločnosti po odpočítaní odmeny likvidátora JUDr. Richarda Piliar vo výške 12.300,- Eur a  
predpokladaných nákladov súvisiacich s ukončením likvidácie vo výške .......... Eur pozostáva 
z hodnoty vo výške ................... Eur. 
 
Celý likvidačný zostatok spoločnosti vo výške ................ Eur (prípadne upravený o preplatky 
alebo nedoplatky z peňažných prostriedkov, potrebných na nevyhnutné výdavky do výmazu 
spoločnosti z obchodného registra) sa odovzdá jedinému spoločníkovi.  
 
V zmysle ustanovenia  § 61 ods. 4 Obchodného zákonníka, „ak je so zrušením spoločnosti spojená 
likvidácia, má spoločník právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (podiel na 
likvidačnom zostatku).“ 
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Ostatný nespeňažený hnuteľný majetok spoločnosti, predovšetkým sa tým myslia motorové 
vozidlá a zariadenie kancelárií (stoly, stoličky, skrine, police), počítače s príslušenstvom, tlačiarne 
a iné kancelárske pomôcky, ktoré už nemajú žiadnu účtovnú hodnotu a nachádzajú sa v 
priestoroch sídla spoločnosti na ulici Hronská 423. Tieto sa protokolárne odovzdajú v prospech 
jediného spoločníka ako likvidačný zostatok na ďalšie využitie alebo likvidáciu. 
 
K samotnému vyplateniu/odovzdaniu likvidačného zostatku dôjde po odsúhlasení 
správnosti výšky dane z príjmov správcom dane a uhradení všetkých nevyhnutných 
nákladov súvisiacich s ukončením likvidácie (poplatok za zrušenie účtu a prípadné iné 
poplatky alebo náklady). 
 

Článok IV. 
Návrh likvidátora na schválenie -  

účtovnej závierky, konečnej správy z priebehu likvidácie,  
o rozdelení likvidačného zostatku a odmeny likvidátora 

 
Likvidátor týmto navrhuje jedinému spoločníkovi spoločnosti  
 
Obci Valaská, so sídlom Námestie 1.mája 460/8, Valaská 976 46, IČO: 00 313 904,  
 
vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov po predchádzajúcom prerokovaní a 
schválení uznesenia č. ..........., a č. .............. na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa ................, 
aby v zmysle § 75 ods. 1,  ods. 6 Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutia: 
 
Jediný spoločník schvaľuje 
  

1. mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie t.j. ku dňu 
17.10.2018, 
 

2. konečnú správu likvidátora z priebehu likvidácie, 
 

3. návrh likvidátora o rozdelení likvidačného zostatku, 
 

4. odmenu likvidátora ku dňu 17.10.2018 vo výške 12.300,- Eur,. 
 

5. návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. 
 
 
V Brezne, dňa 17.10.2018 
 
         _________________________ 
         JUDr. Richard Piliar, 
         likvidátor 
 
 
Prílohy: 

1. Rozhodnutie valného zhromaždenia o vstupe do likvidácie 
2. Účtovná závierka k 19.11.2017 
3. Účtovná závierka k 17.10.2018 
4. Výpis z obchodného vestníka – publikačná povinnosť veriteľom  


