ISCO spol. s.r.o.

KyraStav spol. s r.o.

IČ 64946126
Střešovická 906/66
162 00 Praha 6 - Střešovice

IČ 02408112
Slavíkova 1379/20
130 00 Praha 3 - Žižkov

V Praze dne 12. prosince 2013

Vážení obchodní partneři / Dear business partners,
usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2013 čj. C 42838-RD20/MSPH, Fj
270858/2013, které dnešním dnem nabývá právní moci, bylo schváleno rozdělení společnosti ISCO spol.
s r.o., IČ 64946126 se sídlem Praha 6, Střešovice, Střešovická 906/66.
Municipal Court in Prague of 5 December 2013 Ref. C 42838-RD20/MSPH, Fj 270858/2013 that
this day comes into force, was approved by the division of society ISCO spol. s ro, ID 64946126, registered
office Prague 6, Střešovice, Střešovická 906/66
Současně byla do obchodního rejstříku zapsána a tím vznikla společnost KyraStav spol. s r.o., IČ
02408112 se sídlem Praha 3, Žižkov, Slavíkova 1379/20, na kterou
přešla část jmění společnosti ISCO spol. s r.o. (včetně práv a povinností z uzavřených obchodních smluv a
vztahů i z pracovněprávních vztahů), a to veškerá stavební činnost, prováděná dosud společností ISCO
spol. s r.o. Přesný soupis můžete v případě zájmu najít v projektu rozdělení ve sbírce listin obchodního
rejstříku dostupném na internetu (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik).
At the same time the Commercial Register and the company was founded KyraStav spol. s r.o, ID
02408112, registered office Prague 3,Žižkov, Slavíkova 1379-1320, which moved part of the assets of
ISCO spol. s r.o. (including the rights and obligations of concluded business agreements and relationships
from labor relations), and that all construction activities undertaken so far by ISCO spol. s r.o. The exact
list you can find in the case of interest in the project division in the collection of the Commercial Register
available on the Internet (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik).
Společnost ISCO spol. s r.o. zůstane orientována na správu areálu v Košířích a podnikání v oboru
likvidace odpadů a další činnosti provozované zúčastněnou společností vyjma stavební výroby.
Company ISCO spol. s r.o. remain focused on managing complex Košíře a business in waste disposal and other activities carried on by the participating companies except construction output
Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2013.
The decisive date of the distribution is 1th January 2013
Společnost KyraStav spol. s r.o. vstupuje dnešním dnem do všech právních vztahů týkajících se
stavební činnosti na místo společnosti ISCO spol. s r.o. Dochází k tomu automaticky, ze zákona, a nadále
platí všechny smlouvy uzavřené společností ISCO spol. s r.o. Není třeba sjednávat dodatky, postačí, když
ke sjednanému kontraktu (nebo faktuře atp.) připojíte tento dopis a výpis z obchodního rejstříku, který
zasíláme v příloze.

Company KyraStav spol. s r.o. enter today's date into all legal relationships relating to construction activities at the company site ISCO spol. s r.o. This happens automatically, by law, and shall
continue to apply all contracts concluded by ISCO spol. s r.o. There is no need to negotiate amendments, it is sufficient if the agreed contract (or invoice, etc.). Connect this letter and certificate of incorporation, which are sent in the Annex
Společnost KyraStav spol. s r.o. splní všechny závazky, které měla k rozhodnému dni rozdělení
společnost ISCO spol. s r.o., a je též oprávněna vymáhat všechny její pohledávky. Společnosti za sebe
navíc navzájem, pokud jde o tyto závazky, ze zákona ručí.
Company KyraStav spol. s r.o. meet all liabilities that had the decisive day distribution company ISCO spol. s ro, and is also entitled to recover all its debts. Company for themselves in addition to each other
in terms of these commitments, the law guarantees
Personální a organizační obsazení obou společností zůstává stejné:
Personnel and organizational occupancy of both companies remains the same
Provozovna/workshop:
telefon:
telefax:
jednatelé/executives:

Praha 5, Klikatá 1238/90c
+420 776 626 858, +420 733 370 811
+420 257 212 456
Ing. Karel Dušek a/and Irena Merdová

Bankovní spojení společnosti ISCO spol. s r.o. zůstává stejné
Bank details ISCO spol. s r.o. remains the same
Bankovní spojení společnosti KyraStav spol. s r.o. je 3382363379/0800
Bank details KyraStav spol. s r.o. is 3382363379/0800
Věříme, že provedenou organizační změnu přijmete s pochopením a brzy si na ni zvyknete.
V případě problému nebo potřeby něco doplnit, potvrdit či vysvětlit se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.
We believe that an organizational change will be accepted with understanding and will soon get accustomed to it. In the event of a problem or need something to supplement, confirm or explain, do not hesitate to contact us at any time
Děkujeme / Thank you.
S pozdravem / Regards

_________________________
Ing. Karel Dušek
Jednatel / executive head

_________________________
Irena Merdová
jednatelka / executive head

