ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
spoločnosti Media Rača, spol. s r.o., Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 35 895 586,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 32676/B.
(ďalej len „spoločnosť“), ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s ustanovením
§ 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“)
Dátum rozhodnutia:

27.03.2015

Miesto:

kancelária starostu na Alstrovej 249 v Bratislave

Prítomní:

jediný spoločník: Mestská časť Bratislava – Rača, v mene ktorej koná
Mgr. Peter Pilinský, starosta a
konateľ spoločnosti – Ing. Monika Debnárová

Program rokovania:
1.

Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti

2.

Voľba predsedajúceho a zapisovateľa

3.

Návrh na rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. o ďalšie činnosti

4.

Návrh voľných živností na ohlásenie

5.

Záver
Jediný spoločník prijíma nasledovné
rozhodnutia

Rozhodnutie č. 2015/VZ/09:
Jediný spoločník jednomyseľne schvaľuje predložený návrh na rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti
Media Rača, spol. s r.o. a rozhodol o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. o tieto
ďalšie činnosti:


Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu v rozsahu:
o

príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a
obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

o

príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

o

predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu

o

predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych
jedál na priamu konzumáciu

o


pečenie a predaj mrazených pekárenských polotovarov

Prevádzkovanie výdajne stravy v spojitosti s dovozom vyrobených jedál v prepravných
gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok.



Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

Rozhodnutie č. 2015/VZ/10:
Jediný spoločník jednomyseľne schvaľuje návrh na ohlásenie živností spoločnosti Media Rača , spol. s r.o.
a rozhodol o oznámení živností/ žiadosti o vydanie osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potrebných na
získanie živnostenských oprávnení na prevádzkovanie týchto ohlasovacích voľných živností:
Kód
skupiny

Odporúčané označenie činnosti

Kód
podskupiny

Obsahové vymedzenie činnosti

Rozhodnutie č. 2015/VZ/11:
Jediný spoločník poveruje konateľa spoločnosti zabezpečením realizácie všetkých ďalších úkonov, potrebných
na získanie osvedčení o živnostenskom oprávnení na činnosti v rozsahu voľnej živnosti, schválené
v rozhodnutí jediného spoločníka č. 10/2015 a vykonaním všetkých ďalších potrebných úkonov, potrebných
na rozšírenie predmetu podnikania o činnosti, schválené v rozhodnutí jediného spoločníka č. 9/2015, vrátane
zápisu do OR SR a splnenia ďalších povinností v súlade platnými predpismi.
Rozhodnutie č. 2015/12
Jediný spoločník v súvislosti s rozhodnutiami 9/2015, 10(2015 a 11/2015 poveruje konateľa spoločnosti
zabezpečením vykonania všetkých ďalších úkonov, ktoré je potrebné realizovať v súvislosti s rozšírením
predmetu činnosti, ohlásením živností, žiadosťou o vydanie živnostenských oprávnení, návrhom na zápis
rozšírenia predmetu podnikania a ostatné potrebné úkony voči Obchodnému registru, potrebné úkony voči
Daňovému úradu a prípadné ďalšie potrebné dokumenty na vykonávanie týchto činností. Konateľ spoločnosti
je oprávnený na realizáciu týchto úkonov dať splnomocnenie tretím stranám.

V Bratislave, 27.03.2015
________________________________________
jediný spoločník - Mestská časť Bratislava – Rača
Mgr. Peter Pilinský, starosta

Prílohy:
1.
2.

Návrh na rozšírenie predmetu podnikania Media Rača, spol. s.r.o. o ďalšie činnosti
Návrh nových živností na ohlásenie

Príloha č. 1
Návrh na rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. o ďalšie činnosti:


Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu v rozsahu:


príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a
obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál



príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov



predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu



predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych
jedál na priamu konzumáciu




pečenie a predaj mrazených pekárenských polotovarov

Prevádzkovanie výdajne stravy v spojitosti s dovozom vyrobených jedál v prepravných
gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok.



Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

V Bratislave, dňa 27.03.2015

________________________________________
Media Rača, spol. s r. o.
Ing. Monika Debnárová, konateľ

Príloha č. 2
Návrh voľných živností na ohlásenie
Kód
skupiny

Kód
Odporúčané označenie činnosti

V Bratislave, dňa 27.03.2015

________________________________________
Media Rača, spol. s r. o.
Ing. Monika Debnárová, konateľ

podskupiny

Obsahové vymedzenie činnosti

