Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě" dne 2.6.2021 v 06:06:32. EPVid:j3QVHCMdlMggTr1AaZBIyw

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 22233

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

4. dubna 2000
C 22233 vedená u Krajského soudu v Ostravě
ENEZA, s.r.o.
Průmyslová 1021, Staré Město, 739 61 Třinec
258 55 344
Společnost s ručením omezeným
zámečnictví, nástrojářství
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
obráběčství
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
malířství, lakýrnictví, natěračství
opravy silničních vozidel
zednictví
vodoinstalatérství, topenářství
izolatérství
pokrývačství, tesařství
klempířství a oprava karoserií

Statutární orgán:
Jednatel:
Ing. ROBERT OBROČNÍK, dat. nar. 23. února 1962
č.p. 1275, 739 95 Bystřice
Den vzniku funkce: 24. května 2021
Jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:

Ing. MIROSLAV SZYMANIK, dat. nar. 7. června 1967
Jablunkovská 383, Lyžbice, 739 61 Třinec
Den vzniku funkce: 24. května 2021
2
Každý z jednatelů je oprávněn, není-li dále sjednáno jinak, samostatně jednat
jménem společnosti a zastupovat společnost vůči třetím osobám a před státními
či jinými orgány.
K písemným úkonům ve věcech
a) nakládání s nemovitými věcmi včetně uzavírání smluv o věcných břemenech
či zástavních smluv,
b) zápůjček a úvěrů, s výjimkou půjček poskytovaných zaměstnancům
společnosti,
c) účasti společnosti na podnikání jiných osob,
d) poskytování zajištění za splnění závazků třetích osob,
e) u nichž je vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady podle ustanovení čl. IX.
odst. 11. a odst. 12 této společenské smlouvy,
f) převodu a nájmu obchodního závodu či takové části jmění, která by znamenala
podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
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g) udělování plných mocí k zastupování společnosti ve věcech uvedených pod
písm. a/ až f/,
h) smluv s hodnotou jejich předmětu přesahující v každém jednotlivém případě
částku 2.000.000,- Kč
je vždy třeba podpisů dvou (2) jednatelů.
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:
Ing. ČESLAV MAREK, dat. nar. 22. února 1963
Oldřichovice 202, 739 61 Třinec
Den vzniku funkce: 24. května 2021
Den vzniku členství: 24. května 2021
Místopředseda
dozorčí rady:
Ing. LENKA OBROČNÍKOVÁ, dat. nar. 19. října 1988
Jablunkovská 414, Lyžbice, 739 61 Třinec
Den vzniku funkce: 24. května 2021
Den vzniku členství: 24. května 2021
Člen dozorčí rady:

Počet členů:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Ing. RADEK ŠTANG, dat. nar. 13. března 1972
Polní 377, Staré Město, 739 61 Třinec
Den vzniku členství: 24. května 2021
3
Ing. ROBERT OBROČNÍK, dat. nar. 23. února 1962
č.p. 1275, 739 95 Bystřice
Vklad: 950 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 95/200
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČ: 180 50 646
Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec
Vklad: 1 050 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 105/200
Druh podílu: základní
2 000 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Obchodní společnost ENEZA, s.r.o. převzala celé jmění (včetně práv
a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající obchodní společnosti
METASPOL CZ, s.r.o., se sídlem Třinec, Konská čp. 452, PSČ 739 61, IČ: 496
06 573, která zanikla v důsledku fúze sloučením do společnosti ENEZA, s.r.o.,
jakožto nástupnické společnosti.
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