Košický samosprávny kraj
Uznesenie č. 363/2020
zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 30. apríla 2020 v Košiciach

Návrh na zmeny v obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.,
Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45 424 462
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

A) schvaľuje
Zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o., Strojárenská 3, 040 01
Košice, IČO: 45 424 462, zo dňa 8. 2. 2010 (ďalej v texte len „Zakladateľská listina“) takto:
1. Zmenu obchodného mena spoločnosti, na nové obchodné meno: Hmotné rezervy
Košického samosprávneho kraja, s. r. o.
2. Zmenu záhlavia Zakladateľskej listiny, ktoré sa nahrádza novým znením: Zakladateľská
listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Hmotné rezervy Košického
samosprávneho kraja, s. r. o., vydaná podľa § 57 až § 75a, § 105 až § 153 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 363/2020 zo dňa 30. 04. 2020.
3. Zmenu v Článku 1 – Úvodné ustanovenia Zakladateľskej listiny, ktorou sa vypúšťa bod
2. a bod 3. Zakladateľskej listiny.
4. Zmenu v Článku 2 – Obchodné meno a sídlo spoločnosti, ktorou sa mení bod 1. takto:
Obchodné meno spoločnosti je: Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o.
5. Zmenu v Článku 3 – Zakladajúci spoločník, ktorý sa mení takto: Košický samosprávny
kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, za ktorý koná:
Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.
6. Zmenu v Článku 4 – Predmet podnikania, ktorou sa prvá veta tohto článku mení takto:
Spoločník sa rozhodol pre nasledujúci predmet podnikania spoločnosti. Predmet
podnikania sa dopĺňa o nasledovný predmet podnikania:
i) prenájom hnuteľných vecí
j) čistiace a upratovacie služby
7. Zmenu v Článku 14 – Konateľ spoločnosti, ktorou sa bod 9. mení takto: Konateľ je
povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä je povinný 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 nesmie
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích
osôb pred záujmami spoločnosti.
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8. Zmenu v Článku 18 – Hospodárenie spoločnosti, ktorou sa vypúšťa bod 6. tohto článku.
9. Zmenu v Článku 27 – Spôsob zániku účasti v spoločnosti, ktorou sa dopĺňajú spôsoby
zániku účasti spoločníka v spoločnosti takto:
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.

B) odvoláva
Ing. Radovana Hužvíka, Zupkova 709/5, 040 22 Košice z funkcie konateľa.

C) vymenúva
1. Za ďalšieho konateľa spoločnosti: JUDr. Jarmila Zvarová
2. 3 členov dozornej rady:
Meno a priezvisko: Daniel Rusnák
Meno a priezvisko: MUDr. Ján Sekáč
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ďorko

D) žiada
Konateľa spoločnosti zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace so zápisom zmeny
v obchodnej spoločnosti do živnostenského registra a obchodného registra.

Ing. Rastislav Trnka
predseda Košického samosprávneho kraja
Podpísal dňa: 30. 04. 2020

