
 
 

NÁVRH NA ZMENU STANOV 
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina 

IČO: 31 575 951, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom 
Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 148/L  

 
Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti 
  

I. Článok 1 „Obchodné meno a sídlo spoločnosti“ bod 3 stanov spoločnosti sa mení nasledovne:  
 

Pôvodné znenie: 
 
„3.  Spoločnosť je verejná akciová spoločnosť.“ 
 
Nové znenie: 

 
„3. Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.“ 
 

   
II. Článok 3 „Základné imanie spoločnosti, jeho zvýšenie a zníženie“ bod 2 „Spôsob zvyšovania 

a znižovanie základného imania“ stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 
 

Pôvodné znenie: 
 

„8. V súlade s ust. § 173 ods. 1 písm. i.) Obchodného zákonníka v prípade včasného nesplatenia 
upísaných akcii je upísanie týchto akcii neúčinné. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií 
alebo jeho časti, je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár 
v omeškaní vo výške 20% ročne. Predstavenstvo akcionára písomne vyzve, aby svoju povinnosť 
splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstvom. Výzva obsahuje aj upozornenie o 
vylúčení akcionára zo spoločnosti, o ktorom rozhoduje predstavenstvo sú súhlasom dozornej rady.“ 

 
Nové znenie: 

 
„8. V súlade s ust. § 173 ods. 1 písm. i.) Obchodného zákonníka v prípade včasného nesplatenia 

upísaných akcii je upísanie týchto akcii neúčinné. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií 
alebo jeho časti, je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár 
v omeškaní vo výške 20% ročne. Predstavenstvo akcionára písomne vyzve, aby svoju povinnosť 
splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstvom. Výzva obsahuje aj upozornenie o 
vylúčení akcionára zo spoločnosti, o ktorom rozhoduje predstavenstvo so súhlasom dozornej 
rady.“ 

 

 

III. Článok 5 „Akcionári“ bod 5 stanov spoločnosti sa mení nasledovne:  
 Pôvodné znenie: 

 
„5.   Spoločnosť vyplatí dividendu do 60 dní od rozhodujúceho dňa na účet uvedený v písomnej 

žiadosti akcionára alebo osoby, na ktorú bolo právo prevedené, ak valné zhromaždenie 
nerozhodne inak. Podpisy na žiadosti budú úradne overené.“ 

 
Nové znenie: 
 

„5.   Spoločnosť vyplatí dividendu do 60 dní od rozhodujúceho dňa na účet uvedený v písomnej 
žiadosti akcionára alebo osoby, na ktorú bolo právo prevedené, ak valné zhromaždenie 
nerozhodne inak. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.“ 

 
 

 



 
 

 

IV. Článok 5 „Akcionári“ bod 7 stanov spoločnosti sa mení nasledovne:  
 

Pôvodné znenie: 
 

„7.   Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na 
ňom informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných 
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom 
návrhy.“ 

 
Nové znenie: 
„7.   Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na 

ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných 
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom 
návrhy.“ 

 
 

V. Článok 6 „Orgány akciovej spoločnosti“ bod 2 stanov spoločnosti sa mení nasledovne:  
 

Pôvodné znenie: 

 
„2. Predstavenstvo spoločnosti je oprávnené zriaďovať špeciálne orgány, ktoré vykonávajú činnosť v 

presne vymedzených oblastiach. Štatúty týchto orgánov vydáva predstavenstvo.“ 
 
Nové znenie: 

 
„2. Predstavenstvo spoločnosti je oprávnené zriaďovať špeciálne orgány, ktoré vykonávajú činnosť v 

presne vymedzených oblastiach. Štatúty týchto orgánov schvaľuje predstavenstvo.“ 
 

 
VI. Článok 7 „Valné zhromaždenie“ bod 2 „Zvolávanie“ odsek 3 stanov spoločnosti sa mení 

nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 
„3.   Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou, ktorá sa zasiela akcionárom 

najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na adresu sídla alebo bydliska akcionára, 
uvedenú v zozname akcionárov. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia spoločnosť oznámi v 
periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.“ 

 
Nové znenie: 

 

„3. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou, ktorá sa zasiela akcionárom 
najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na adresu sídla alebo bydliska akcionára, 
uvedenú v zozname akcionárov.“ 

 

 
VII. Článok 8 „Predstavenstvo“ bod 2 „Členstvo“ odseky 3, 4 a 5 stanov spoločnosti sa menia 

nasledovne:  

 
Pôvodné znenie: 

 
„3.     Členov predstavenstva volí dozorná rada na dobu piatich rokov. Opätovná voľba tej istej osoby 

za člena predstavenstva je možná. Dozorná rada môže člena predstavenstva odvolať. Predsedu 
predstavenstva menuje a odvoláva dozorná rada.“ 

 
„4.    Návrh na zvolenie alebo odvolanie člena predstavenstva môže podať dozorná rada. Návrh na 



zvolenie člena predstavenstva musí obsahovať všetky dokumenty, ktoré vyžaduje Národná banka 
Slovenska pri prerokovávaní udelenia predchádzajúceho súhlasu.“  

 
„5.   Predstavenstvo po predložení návrhu spolu so všetkými prílohami zašle návrh na vyjadrenie sa 

Národnej banke Slovenska. Po získaní potrebných súhlasov predloží skompletizovaný návrh 
dozornej rade.“ 

 
Nové znenie: 
 
„3. Členov predstavenstva volí dozorná rada na dobu piatich rokov. Vznik funkcie člena predstavenstva 

podlieha splneniu podmienok stanovených platnou legislatívou, predovšetkým zákonom 
o bankách.“ 

 
„4.  Dozorná rada môže člena predstavenstva odvolať. Predsedu predstavenstva menuje a odvoláva 

dozorná rada. Návrh na zvolenie alebo odvolanie člena predstavenstva podáva člen dozornej 
rady. Predseda dozornej rady určí, koľko členov predstavenstva sa bude voliť. Predseda dozornej 
rady dá hlasovať jednotlivo o navrhovaných kandidátoch v poradí, ktoré určí. Za členov 
predstavenstva sú zvolení kandidáti, o ktorých dozorná rada rozhodla väčšinou hlasov prítomných 
členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho.“ 

 
Pôvodné odseky 6 – 11 sa menia na odseky 5 – 9. 

 

Článok 8 „Predstavenstvo“ bod 2 „Členstvo“ pôvodný odsek 9 (nový odsek 7) stanov spoločnosti sa 
mení nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 

„9.  Člen predstavenstva sa môže funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné tridsiaty deň od 
doručenia písomného vzdania sa funkcie dozornej rade spoločnosti. Dozorná rada môže 
rozhodnúť, že vzdanie sa funkcie je účinné pred uplynutím stanovenej lehoty.“ 

 
Nové znenie: 
 

„7.  Člen predstavenstva sa môže funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné tridsiaty deň od 
doručenia písomného vzdania sa funkcie dozornej rade spoločnosti. Dozorná rada môže 
rozhodnúť, že vzdanie sa funkcie je účinné pred uplynutím stanovenej lehoty. Na písomnom 
vzdaní sa funkcie musí byť úradne osvedčený podpis člena predstavenstva vzdávajúceho sa 
svojej funkcie.“ 

 

 
VIII. Článok 8 „Predstavenstvo“ bod 3 „Rokovanie“ odsek 2 stanov spoločnosti sa mení nasledovne:  

 
Pôvodné znenie: 

 

„2.   Predseda predstavenstva zvoláva zasadnutie predstavenstva podľa potreby, minimálne raz za tri  
mesiace. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva musí zasadnutie zvolať 
najneskôr do 15 dní po obdržaní žiadosti. Žiadosť musí byť zdôvodnená a musí obsahovať 
predmet rokovania.“ 

 
Nové znenie: 

 

„2.  Predseda predstavenstva zvoláva zasadnutie predstavenstva podľa potreby, minimálne raz za tri  
mesiace. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva musí zasadnutie zvolať 
najneskôr do 15 dní po obdržaní žiadosti. Žiadosť musí byť odôvodnená a musí obsahovať 
predmet rokovania.“ 

 

 
 

 



IX. Článok 8 „Predstavenstvo“ bod 3 „Rokovanie“ odsek 9 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 
 

Pôvodné znenie: 

 
„9.  Za rozhodnutia predstavenstva sa považujú aj všetky rozhodnutia urobené mimo zasadnutia alebo 

medzi neprítomnými členmi predstavenstva,  takého rozhodovania sa však musia zúčastniť všetci 
členovia predstavenstva, tí musia mať k dispozícii rovnaké informácie a podklady potrebné 
k rozhodnutiu; rozhodnutie musí byť urobené v písomnej forme. Pre tento účel sa hlasovania 
doručené prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou považujú za vyhotovené 
v písomnej forme a hlasujúci sa považujú za prítomných. Návrh uznesenia môže členom 
predstavenstva predložiť ktorýkoľvek z členov predstavenstva spolu s lehotou na písomné 
vyjadrenie. Ak sa člen predstavenstva nevyjadrí v určenej lehote, platí, že nesúhlasí.“ 

 
Nové znenie: 

 

„9.  Za rozhodnutia predstavenstva sa považujú aj všetky rozhodnutia urobené mimo zasadnutia,  
takého rozhodovania sa však musia zúčastniť všetci členovia predstavenstva, tí musia mať 
k dispozícii rovnaké informácie a podklady potrebné k rozhodnutiu; rozhodnutie musí byť urobené 
v písomnej forme. Pre tento účel sa hlasovania doručené elektronickou poštou považujú za 
vyhotovené v písomnej forme. Návrh uznesenia môže členom predstavenstva predložiť 
ktorýkoľvek z členov predstavenstva spolu s lehotou na písomné vyjadrenie. Ak sa člen 
predstavenstva nevyjadrí v určenej lehote, platí, že nesúhlasí.“ 

 
 

X. V článku 8 „Predstavenstvo“ bod 3 „Rokovanie“ sa ruší odsek 10 stanov spoločnosti, ktorého 
pôvodné znenie bolo nasledovné: 

 

„10. Rozhodnutia predstavenstva urobené mimo zasadnutia alebo medzi neprítomnými členmi 
predstavenstva sa zapíšu do zápisnice na najbližšom zasadnutí predstavenstva.“ 

 
 

XI.  Článok 9 „Dozorná rada“ bod 1 „Kompetencie“ odsek 5 stanov spoločnosti sa mení 
nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 
 

„5.  Dozorná rada má právo navrhovať predstavenstvu alebo valnému zhromaždeniu opatrenia, ktoré 
považuje za nevyhnutné. Opatrenia schválené dozornou radou sú pre predstavenstvo záväzné. 
Dozorná rada stanovuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.“ 

 
Nové znenie: 

 
„5.  Dozorná rada má právo navrhovať predstavenstvu alebo valnému zhromaždeniu opatrenia, ktoré 

považuje za nevyhnutné. Opatrenia schválené dozornou radou sú pre predstavenstvo záväzné. 
Dozorná rada stanovuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva spoločnosti.“ 

 

 
XII. Článok 9 „Dozorná rada“ bod 2 „Členstvo“ odsek 9 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 

„9.  Člen dozornej rady sa môže funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné tridsiaty deň od doručenia 
písomného vzdania sa funkcie spoločnosti.“ 

 
Nové znenie: 

 

„9.  Člen dozornej rady sa môže funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné tridsiaty deň od doručenia 
písomného vzdania sa funkcie spoločnosti. Na písomnom vzdaní sa funkcie musí byť úradne 
osvedčený podpis člena dozornej rady vzdávajúceho sa svojej funkcie.“ 



 
 

XIII. Článok 9 „Dozorná rada“ bod 2 „Členstvo“ odsek 14 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 
„14. Ak nie je počet členov dozornej rady deliteľný troma, môže počet členov dozornej rady volených 

zamestnancami v nevyhnutnom rozsahu presiahnuť jedna tretina členov dozornej rady, vždy však 
musí byť nižší ako počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením. Ak sa v súlade 
s bodom 12 tohto článku stanov zmení celkový počet členov dozornej rady, predstavenstvo 
spoločnosti zorganizuje voľbu nového alebo odvolanie člena dozornej rady voleného 
zamestnancami spoločnosti tak, aby uvedený pomer bol zachovaný.“ 

 
 
Nové znenie: 

 
„14. Ak nie je počet členov dozornej rady deliteľný troma, môže počet členov dozornej rady volených 

zamestnancami v nevyhnutnom rozsahu presiahnuť jednu tretinu členov dozornej rady, vždy však 
musí byť nižší ako počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením. Ak sa v súlade 
s bodom 12 tohto článku stanov zmení celkový počet členov dozornej rady, predstavenstvo 
spoločnosti zorganizuje voľbu nového alebo odvolanie člena dozornej rady voleného 
zamestnancami spoločnosti tak, aby uvedený pomer bol zachovaný.“ 

 
 

XIV. Článok 9 „Dozorná rada“ bod 3 „Voľba člena valným zhromaždením „ odsek 2 stanov 
spoločnosti sa mení nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 
 

„2.  Navrhnúť osobu za člena dozornej rady voleného valným zhromaždením alebo návrh na odvolanie 
člena dozornej rady voleného valným zhromaždením môže akcionár, predstavenstvo alebo 
dozorná rada.“ 

 
Nové znenie: 

 
„2.  Navrhnúť osobu za člena dozornej rady voleného valným zhromaždením alebo podať návrh na 

odvolanie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením môže akcionár, predstavenstvo 
alebo dozorná rada.“ 

 

 
XV. Článok 9 „Dozorná rada“ bod 3 „Voľba člena valným zhromaždením“ odseky 3 a 4 stanov 

spoločnosti sa menia nasledovne:  
 

Pôvodné znenie: 

 
„3.  Na zvolenie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením sa vyžaduje predchádzajúci 

súhlas Národnej banky Slovenska. Návrh na zvolenie osoby za člena dozornej rady voleného 
valným zhromaždením sa podáva písomne predstavenstvu spoločnosti spolu so všetkými 
dokumentmi, ktoré vyžaduje Národná banka Slovenska pri prerokovávaní udelenia 
predchádzajúceho súhlasu.“ 

 
„4.  Predstavenstvo po predložení návrhu spolu so všetkými prílohami zašle návrh na  vyjadrenie sa 

Národnej banke Slovenska.“  
 
Nové znenie: 

 

„3. Vznik funkcie člena predstavenstva podlieha splneniu podmienok stanovených platnou legislatívou, 
predovšetkým zákonom o bankách.“ 

 



Pôvodné odseky 5 - 7 sa menia na odseky 4 - 6. 
 

 

XVI. Článok 9 „Dozorná rada“ bod 4 „Voľba člena zamestnancami spoločnosti“ odsek 2 stanov 
spoločnosti sa mení nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 
„2.  Voľba člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti sa uskutoční postupom určeným 

v Obchodnom zákonníku a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Na zvolenie člena 
dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej 
banky Slovenska. Návrh na zvolenie osoby za člena dozornej rady voleného zamestnancami sa 
podáva písomne predstavenstvu spoločnosti spolu so všetkými dokumentmi, ktoré vyžaduje 
Národná banka Slovenska pri prerokovávaní udelenia predchádzajúceho súhlasu.“ 

 
 
 
Nové znenie: 
 

„2.  Voľba člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti sa uskutoční postupom určeným 
v Obchodnom zákonníku a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Vznik funkcie člena 
predstavenstva podlieha splneniu podmienok stanovených platnou legislatívou, predovšetkým 
zákonom o bankách.“ 

 

 
XVII. Článok 9 „Dozorná rada“ bod 5 „Rokovanie“ odsek 6 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 
 

„6.  Každý člen dozornej rady má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na 
prerokúvanú záležitosť. V zápisnici sa vždy uvedie rozličný názor členov dozornej rady volenými 
zamestnancami spoločnosti.“ 

 
Nové znenie: 

 
„6.  Každý člen dozornej rady má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na 

prerokúvanú záležitosť. V zápisnici sa vždy uvedie odlišný názor členov dozornej rady volených 
zamestnancami spoločnosti.“ 

 

 
XVIII. Článok 9 „Dozorná rada“ bod 5 „Rokovanie“ odsek 7 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 

„7.  Za rozhodnutia dozornej rady sa považujú aj všetky rozhodnutia urobené mimo zasadnutia alebo 
medzi neprítomnými členmi dozornej rady,  takého rozhodovania sa však musia zúčastniť všetci 
členovia dozornej rady, tí musia mať k dispozícii rovnaké informácie a podklady potrebné 
na rozhodnutie; rozhodnutie musí byť urobené v písomnej forme. Pre tento účel sa hlasovania 
doručené prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou považujú za vyhotovené v 
písomnej forme a hlasujúci sa považujú za prítomných. Návrh uznesenia predkladá členom 
dozornej rady predseda dozornej rady spolu s lehotou na písomné vyjadrenie. Ak sa člen 
dozornej rady nevyjadrí v určenej lehote, platí, že nesúhlasí.“ 

 
Nové znenie: 
 

„7. Za rozhodnutia dozornej rady sa považujú aj všetky rozhodnutia urobené mimo zasadnutia,  
takého rozhodovania sa však musia zúčastniť všetci členovia dozornej rady, tí musia mať 
k dispozícii rovnaké informácie a podklady potrebné na rozhodnutie; rozhodnutie musí byť 
urobené v písomnej forme. Pre tento účel sa hlasovania doručené elektronickou poštou považujú 



za vyhotovené v písomnej forme. Návrh uznesenia predkladá členom dozornej rady predseda 
dozornej rady spolu s lehotou na písomné vyjadrenie. Ak sa člen dozornej rady nevyjadrí v 
určenej lehote, platí, že nesúhlasí.“ 

 
 

XIX. Článok 10 „Organizačná štruktúra a systém riadenia banky“ odsek 9 stanov spoločnosti sa 
mení nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 

„9.  Za celkovú ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním 
terorizmu zodpovedá predstavenstvo. Za praktickú realizáciu hlavných úloh, dodržiavanie 
a priebežnú aktualizáciu postupov banky v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami 
a medzinárodnými štandardami zodpovedá vedúci organizačnej jednotky určenej organizačným 
poriadnom spoločnosti.“ 

 
Nové znenie: 

 
„9.  Za celkovú ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním 

terorizmu zodpovedá predstavenstvo. Za praktickú realizáciu hlavných úloh, dodržiavanie 
a priebežnú aktualizáciu postupov banky v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami 
a medzinárodnými štandardami zodpovedá vedúci organizačnej jednotky určenej organizačným 
poriadkom spoločnosti.“  

 

 
XX. Článok 10 „Organizačná štruktúra a systém riadenia banky“ odsek 10 stanov spoločnosti sa 

mení nasledovne:  

 
Pôvodné znenie: 

 
„10. Za ochranu bankového tajomstva a za stanovenie funkčného a bezpečného systému prenosu 

informácií vo vnútri spoločnosti a navonok a za vytvorenie a udržiavanie informačného systému 
zodpovedá vedúci samostatnej organizačnej jednotky určený organizačným poriadnom 
spoločnosti.“ 

 
Nové znenie: 

 
„10. Za ochranu bankového tajomstva a za stanovenie funkčného a bezpečného systému prenosu 

informácií vo vnútri spoločnosti a navonok a za vytvorenie a udržiavanie informačného systému 
zodpovedá vedúci samostatnej organizačnej jednotky určený organizačným poriadkom 
spoločnosti.“ 

 
 

XXI. Článok 11 „Systém vnútornej kontroly“ odsek 2 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 
„2. Systém vnútornej kontroly je upravený vnútorným predpisom spoločnosti vydaným 

predstavenstvom  spoločnosti.“ 
 
Nové znenie: 

 
„2.  Systém vnútornej kontroly je upravený vnútornými predpismi spoločnosti.“ 
 
 

 

 
 

 



XXII.  Článok 12 „Zásady odmeňovania“ odsek 1 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 
 

Pôvodné znenie: 

 
„1.  Vnútorný predpis spoločnosti Zásady odmeňovania stanovuje podmienky odmeňovania členov 

štatutárneho orgánu, vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík, vedúcich 
zamestnancov zodpovedných za vykonávanie obchodov, zamestnancov zodpovedných za riadenie 
rizík spoločnosti vrátane zamestnancov oprávnených určovať limity alebo prekročenie limitov v 
rámci riadenia rizík (ďalej len „vybrané pozície“). Zásady odmeňovania spoločnosti sú 
vypracované v súlade s platnou právnou úpravou upravujúcou zásady odmeňovania.“ 

 
Nové znenie: 

 
„1. Vnútorný predpis spoločnosti stanovuje zásady odmeňovania členov štatutárneho orgánu, vedúcich 

zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík, vedúcich zamestnancov zodpovedných za 
vykonávanie obchodov, zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík spoločnosti vrátane 
zamestnancov oprávnených určovať limity alebo prekročenie limitov v rámci riadenia rizík (ďalej 
len „vybrané pozície“). Zásady odmeňovania spoločnosti sú vypracované v súlade s platnou 
právnou úpravou upravujúcou zásady odmeňovania.“ 

 
 

XXIII. Článok 13 „Právne úkony spoločnosti“  odsek 2  stanov sa mení nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

 
„2. V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu alebo prokuristi spolu. 

Konanie v mene spoločnosti je tiež možné tak, že konajú jeden člen predstavenstva a jeden 
prokurista spoločne. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že 
k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci 
pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.“ 

 
Nové znenie: 
 

„2. V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Konať v mene 
spoločnosti môže tiež jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie pri 
konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému 
menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom 
označujúcim prokúru.“ 

 

XXIV. Článok 16 „Zmeny stanov“ odsek 2 stanov spoločnosti sa mení nasledovne: 
 

Pôvodné znenie: 
 

„2.  Návrhy na zmenu stanov sa predkladajú predstavenstvu spoločnosti, ktoré je oprávnené návrh 
doplniť, pričom na valnom zhromaždení upozorní akcionárov na ním vykonané doplnenie.“ 

 

Nové znenie: 
 

„2.  Návrhy na zmenu stanov vypracované akcionárom sa predkladajú predstavenstvu spoločnosti, 
ktoré je oprávnené návrh doplniť, pričom na valnom zhromaždení upozorní akcionárov na ním 
vykonané doplnenie.“ 

 


