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VEC: Žiadosť o zmenu Zriaďovacej listiny CS
Pri internej kontrole úradných listín CS sa zistilo, že je nesúlad medzi živnostenským
oprávnením vydaným Okresným úradom Komárno číslo živnostenského registra: 410-20169
a predmetom podnikania uvedeným v Zriaďovacej listine COMORRA SERVIS v znení
Dodatkov 1 až 12 ( ďalej ako „Zriaďovacia listina“). Za účelom zosúladenia Zriaďovacej listiny
so živnostenským oprávnením sa predkladá návrh Dodatku č. 13, na základe ktorého sa
navrhujú nasledovné zmeny:
1. do Článku IV. ods. 3. Zriaďovacej listiny doplniť nasledovné podnikateľské činnosti:
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu
- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských
činností v týchto zariadeniach
- Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
– Čistiace a upratovacie služby
– Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
Článku IV. ods. 3. Zriaďovacej listiny vypustiť nasledovné podnikateľské činnosti:
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Opracovanie drevnej hmoty a výroby komponentov z dreva
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Skladovanie
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Správa a údržba bytového a nebytového fondu
Reklamné a marketingové služby
Pokrývačstvo
Izolatérstvo
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Vedenie účtovníctva
Revízia vyhradených elektrických zariadení – odborné prehliadky a odborné skúšky
elektrických zariadení
- Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková
obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
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- Automatizované spracovanie dát
- Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov
a prístrojov pre domácnosť
- Prevádzkovanie verejných WC
- Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
3. do Článku II. ods. 1 Zriaďovacej listiny vložiť nasledovné činnosti:
- Prevádzkovanie verejných WC
- Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
4. do Článku II. ods. 2 Zriaďovacej listiny vložiť nasledovné body:
- hygienické zariadenie na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu
- Verejné hygienické zariadenie na Námestí Kossutha

S pozdravom

Ing. Bohumír Kóňa
Poverený riaditeľ

Kópie: Právne oddelenie mesta Komárno
Odbor ekonomiky a financovania

