ČíslodoŽiadanĺa : el8512t2o18ru

VÝPls z oBcHoDNÉHo REGIsTRA
okresného súdu Košice l
k dátumu 0't.03.2018

Oddiel: Sro
VloŽka číslo:41o9N
l.

obchodné meno

EKOLAB s.r.o
ll. Síd|o

Názov ulice (iného verejného pľiestranstva) a orientaěné číslo(príp.súpisnéčís!o):
Napájadlá 1712763
Názov obce: Košice

PSČ:040 01

Štát: slovenská republika

lll. tČo: 31 684 165
lV. Deň zápisu: 19.0'ĺ.1994
V. Právna forma: Spoločnost's ručenímobmedzeným

Vl. Predmet podnikania (činnosti)
1. - konzuĺtačná a poradenská činnosťv oblastĺ Životného prostredia

2. - sprostredkovanie obchodu
3. vykonávanie laboratórnych rozborov pre potreby Životného prostredía a priemysel v
rozsahu vol'nej Živnosti
4. vykonávanie laboratórnych prác pre geologĺcký výskum a prĺeskum
5. vykonávanie laboratórnych analýz a vyšetrenív rámci vlastných kontrol vykonávaných
prevádzkovatel'mi pri uvádzanĺ na trh produktov Živočíšnehopôvodu a prĺ spracovaní
odpadov Živočíšnehopôvodu
6. vydávanie odborných posudkov Vo veciach odpadov pre nasledovné oblastĺ a prípady, v
ktorých je alebo môŽe byt'súčastbuŽiadosti o vydanĺe rozhodnutia, Žiadostĺ o vydanĺe
vyjadrenĺa orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a Žiadosti o udelenie
autorizácie odborný posudok o vplyve uvaŽovanej činnosti alebo zariadenia na Životné
prostredie podl'a prílohy č. 5 k vyhláške MŽP sR 126ĺ2004 Z. z.
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7. expertízna činnosť,prechováVanie, skladovanie, pouŽívanie, dovoz a zaobchádzanie s
určenými látkami zaradenými do skupiny ll. prílohy č' 1 k vyhláške MH sR č' 349t20o3 z.
z' v platnom znení
8. meranie v oblastiach vybrané fyzĺkálne, fyzikálno-chemické a chemické analýzy vÔd
(pitné' povrchové, podzemné, odpadové a minerálne), zemín, odpadov, potravín,
mikrobiologické rozbory vôd (pitné, povrchové, podzemné, odpadové a minerálne),
potravín, krmív a kozmetických produktov' fyzikálne, fyzikálno_chemické a chemické
analýzy emisií, imisií a pracovného prostredia v rozsahu akreditácie č. DAR _ PL - 3436.00
zo dňa 24.6'2oo2
9. počítacovésluŽby
10' sluŽby stjvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
11. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
12. prevádzkovanie verejných vodovodov l. aŽ lll' kategórie a prevádzkovanie verejných
kanalizácií l' aŽlll. kategorie
13. výskum a vývojv oblasti prírodných a technických vied
14. Hydrogeologický prieskum v rozsahu Geologického oprávnenia Ministerstva Životného
prostredia sR, č. zápisu v registri geologických oprávnení:2197, zo dňa 24.04.2017
1 5. lnŽinĺerskogeologický prieskum V rozsahu Geologického oprávnenia Ministerstva
Životného prostredia SR, č. zápisu v registri geologických oprávnení:2197, za dňa
24.04.2017
16. Geologický prieskum Životného prostredia v rozsahu Geologického oprávnenia
Ministerstva Životného prostredia SR, č' zápisu v registri geologických oprávnení:2197, zo
dřn 24.04.2017
17 ' Geotyzikálne práce v rozsahu Geologického oprávnenia Ministerstva Životného
prostredia sR, č. zápisu v registri geologických oprávnení: 2197 , zo dna 24.04'2017
18. Laboratorne práce v rozsahu Geologického oprávnenia Ministerstva Žĺvotného
prostredia sR, č. zápisu v registrĺ geologických oprávnení: 2197, zo dňa 24.04.2017
19. Terénne meračsképráce v rozsahu Geologického oprávnenia Ministerstva Životného
prosiredia sR, č' zápisu v registri geologických oprávnení: 2197, zo dř, 24.04.2017
20. Monitorovanie geologických faktorov Žĺvotnéhoprostredĺa v rozsahu Geologického
oprávnenia Mĺnisterstva Životného prostredia SR, č. zápĺsu v registri geologických
oprávnení: 2197, zo dňa 24.04.2017
2't' Sanácĺa environmentálnej záťażev rozsahu Geologického oprávnenia Ministerstva
Životného prostredĺa sR, č. zápisu v registri geologických oprávnení: 2197, zo dňa
24.04.2017
22. odborný geologický dohl'ad pri sanáciĺ geologického prostredia a sanácii
environmentálnej zát'aŽe, v rozsahu Geologického oprávnenia Minĺsterstva Životného
prostredĺa sR, č. zápĺsu v registri geologických oprávnení:2197, zo dňa 24.04'2017
23. Vypracovanĺe geologickej štúdiea odborného geologického posudku v rozsahu
Geologického oprávnenia Mĺnisterstva Životného prostredia SR, č. zápisu v regístri
geologických oprávnení: 2197, zo dřla 24.04.2817
24. Sanácĺa geologického prostredia v rozsahu Geoĺogického oprávnenia Ministerstva
Žĺvotnéhoprostredia SR, č. zápisu v registrĺ geologických oprávnenl:2197, zo dňa
24.04.2017

Vll. Štatutárny orgán: konatelia
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Meno a priezvisko: lng. Eva Jusková

Bydlisko:
Názov ulice (iného veĘného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčíslo):
Názov obce:
PSč:
Štát: slovenská republika
Rodné číslo:

Vznik funkcie:

19.01 .1994

Meno a priezvisko: lng. Ľubomír Jusko
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčíslo):
Názov obce:
PSČ:
Štát:
Rodné číslo:
,

Vznik funkcie:

01

.06.2003

Meno a priezvisko: lng. Katarína Jusková

Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného pľiestranstva) a orientačnéěísto (príp.súpisnéčíslo):
Názov obce:
PSG:
Štat:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 1 5.11.20ia

Spôsob konania štatutárneho orgánu V mene spoločnosti s ručenímobmedzeným:

Za spoločnosť konajú a písomnosti, ktoré zakladĄú práva a povinnosti spoločnostĺ
podpisujú konatelia samostatne a to tak, Že k obchodnému menu spoločnosti pripoja
svoje
vlastnoručné podpisy.

Vlll. Spoločníci
Meno a priezvisko: lng. Eva Jusková
Bydlisko:
Názov ulice (iného veĘného priestranstva) a orientačnéěíslo (príp.súpisnéčíslo):
Názov obce:
PSC:
Štat:
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Výška vkladu: 5 643'000000 EUR
Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR
Meno a priezvisko: lng. Katarína Jusková

Bydlisko:
Názov ulice (iného veĘného priestranstva) a orientaěné číslo(príp.súpisnéčíslo):
Názov obce:
PSC:
Štat:

Výška vkladu: 996,000000 EUR
Rozsah splatenia: 996,000000 EUR
lX. Výška základného imania
6 639,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania
6 639,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti
Xl. lné d'alšie pľávne skutočnosti
Spoločnost' s ručenímobmedzeným bola zaloŽená spoločenskou zmluvou zo dňa
11.10.1993 v súlade s ust' s 105 a násl' Obchod. zák.
2. Dodatok c' 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.8.1994.
3. Dodatok c.2 zo dřla27 '9.1994 k spoločenskej zmluve'
4. Dodatok č' 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.3.1995.
5. Zmena spoločenskejzmluvy zo dňa 30'5.1995.
6. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 13.2.1996.
7. Notárska zápisnica č. N 22100, Nz22100 zo dňa 29.2.2000 o zmene spoločenskej
1.

zmluvy.
B' Zmena zakladatel'skej listiny formou notárskej zápisnice N 246ĺ2003, Nz 39590/2003 zo

dňa22.5.2003.

Výpis zo dňa 01'03.2018
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osvedčovacia dolo žka
osvedčujem' Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou
z elektronickej do listinnej podoby podla 35 ods. 1
písm' a) zákona č' 305/2013 Z' z' o elektľonickej
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Udaje novovzni knutého dok umentu v listinne forme
.1
Počet ĺistov

4

Počet neprázdnych strán
Formát papiera

@

o

4
Formát

iera A4

Dokument obsahuje prostrĺedky autorĺzácie alebo
časovÚ pečĺatku
Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie aničasovú
pečiatku

Stav autorizácie

Platná

Čas autorizácie

01.03.2018 14:03:19

Čas overenia autorizácie

01.03.2018 14:03:40

Miesto autorizácie
Osoba, kto rá autorizáciu vykonala
ldentĺfikátor

Mi nt ste rstvo s pra vodli vosti SR

I

0432 1 39 NTRS K-00 66073,

sK

ZastupujÚca
Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie
Stav časovej pečiatky

Platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 01.03.2018
14:03:21
Vydavatel' časovej pečiatky

tas

overenia časovej pečiatky

rme

01

pAu

=SE

ny

pecnostny

.03.2018 14:03:4 0

1t2

číslozáznamu o zaručenej konverzĺi

s P-0'l -03-20 1 8-00 1 5 0

Dátum a čas vykonaniazaručenej konverzie

,|

0 1 03 20 1 8 1 4 03; 40

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného
elektronĺckého dokumentu

7HnWiu + L/UWX6 nl
Funkcia pouŽitá pre výpočet
elektronĺckého odtlačku
ZaručenÚ kon verztu vykonal

sHA-256

*

lČo

36631124

Názov právnickej osoby

as

o R os

9 I 7 5 99 Ban ská Bystrica
BB, oddieĺ Sa, vložka č.803/s

Meno
Príezvisko
Funkcĺa alebo pracovné zaradenĺe
*)

zamestna nec

Ak bola zaručená konverzia vykonaná
automatizovaným spôsobom,
tieto údaje sa neuvádzajÚ.

Podpis a pečiatka
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E

