Primátorka
mesta Snina
Ing. Daniela Galandová

Rozhodnutie jediného spoločníka č. 10/2020
obchodnej spoločnosti „Mestský podnik Snina, s. r. o.“
so sídlom Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO : 52 532 810
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
v súlade s ust. § 125 ods. 1 písm. d), § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších
predpisov

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Mestský podnik Snina, s. r. o. – Mesto Snina so
sídlom Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00 323 560 týmto v zmysle § 125 ods. 1 písm.
d), § 132 ods. 1 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
rozhodol
o zmene Zakladateľskej listiny spoločnosti v zmysle jej ustanovenia v Čl. XII bod 2 písm. c)
týkajúceho sa výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia. Zmena sa týka rozšírenia predmetu
podnikania upraveného v ustanovení Čl. V – Predmet hospodárskej činnosti, bod 1
Zakladateľskej listiny o viazanú živnosť Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky
vyhradených technických zariadení. Čl. V, bod 1 Zakladateľskej listiny po úprave a doplnení
znie:
1. Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti uvedenej v čl. I tejto listiny je:
a) Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
b) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu,
c) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
d) Čistiace a upratovacie služby,
e) Výroba nekovových a minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu,
f) Prípravné práce k realizácii stavby,
g) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
h) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
i) Informačná činnosť,
j) Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

k) Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
l) Výroba potravinárskych výrobkov,
m) Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava
a údržba,
n) Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
o) Odevná výroba,
p) Textilná výroba,
r) Prevádzkovanie čistiarne a práčovne,
s) Služby požičovní,
t) Poskytovanie sociálnych služieb,
u) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
v) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
x) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
y) Poskytovanie služieb osobného charakteru,
z) Murárstvo,
aa) Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,
bb)Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
V Snine dňa 18. 12. 2020
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