
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA 
urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti 

 
 
Názov: Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r. s. p.  
Sídlo:   Komenského 2622/48,  011 09  Žilina, Slovenská republika 
IČO:     51 969 793   
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70914/L  
 
 
Deň prijatia rozhodnutia:  01. 12. 2020  
Miesto prijatia rozhodnutia: sídlo spoločnosti 
 
Predmet rozhodnutia:  
 

1. Rozhodnutie o odvolaní konateľa spoločnosti a menovaní nového konateľa 
spoločnosti 

2. Rozhodnutie o zmluve o výkone funkcie konateľa spoločnosti. 
 
Prítomný jediný spoločník -  Žilinský samosprávny kraj,  Komenského 48,  011 09 Žilina, 
IČO: 37 808 427, zastúpený predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erikou 
Jurinovou,  skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu, 
nakoľko je prítomný spoločník vlastniaci obchodný podiel predstavujúci 100 % obchodného 
imania spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r. s. p.  
V zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného 
zhromaždenia jediný spoločník spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r. s. p. –           
– Žilinský samosprávny kraj. 
 
Prítomný jediný spoločník - Žilinský samosprávny kraj týmto pri výkone pôsobnosti valného 
zhromaždenia prijíma nasledovné rozhodnutia: 
 
 

I. 
Rozhodnutie o odvolaní  konateľa spoločnosti a menovaní nového konateľa spoločnosti 

 
Schvaľuje sa odvolanie doterajšieho konateľa spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, 
s.r.o. r. s. p.: 
 
Meno a priezvisko:         Ing. Iveta Ďurišová 
dátum narodenia:            5. 3. 1966 
rodné číslo:       665305/7191             
bydlisko:      Na chotári 164/20, 010 03 Žilina - Zástranie                  
deň vzniku funkcie:        21. 03. 2020  
deň skončenia funkcie:   01. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 



 
Schvaľuje sa menovanie nového konateľa spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, 
s.r.o. r. s. p.: 
Meno a priezvisko:        Ing. Henrieta Jaššová   
dátum narodenia:           21.07. 1975     
rodné číslo:                    755721/8438  
bydlisko:                        Kostolná 183/23,  010 03 Žilina – Zástranie   
deň vzniku funkcie:       01.12. 2020 
 
 

II. 
Rozhodnutie o zmluve o výkone funkcie konateľa spoločnosti 

 
Schvaľuje sa zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti. 
Schválená zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti je prílohou tohto rozhodnutia. 

 
 

Toto rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.     
r. s. p.  bolo prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
 
Prílohy:  

1.  Príloha č. 1 -   Zmluva o výkone funkcie konateľa 
 

 
V Žiline, dňa 01. 12. 2020     
  
 
Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia: 
 
 
 
   ................................................................. 
                Ing. Erika Jurinová 
                    predsedníčka 
       Žilinského samosprávneho kraja 
                      
 
 
 
 


