7. 12. 2015

Výpis z obchodného registra SR

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
N A IN TER N ETE

Slovensky

|

English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel: Sro
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Deň zápisu:
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Predmet činnosti:

Vložka číslo: 2034/S

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

(od: 28.06.1994)

Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom 965 58

(od: 31.03.2004)

31 609 651

(od: 28.06.1994)

28.06.1994

(od: 28.06.1994)

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 28.06.1994)

záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene a zelene

(od: 28.06.1994)

strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev
kanalizačných vpustí a šácht pre odvod dažďových vôd z
komunikácií

(od: 28.06.1994)

správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná
údržba, opravy a budovanie komunikácií

(od: 28.06.1994)

maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej činnosti

(od: 28.06.1994)

všeobecná obchodná a sprostredkovateľská činnosť

(od: 28.06.1994)

práce so špeciálnymi vozidlami a mechanizmami

(od: 28.06.1994)

obchodnoekonomické poradenstvo

(od: 28.06.1994)

staviteľ  vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

(od: 30.07.2001)

činnosť stavbyvedúceho  pozemné stavby

(od: 30.07.2001)

činnosť stavebného dozoru  pozemné stavby

(od: 30.07.2001)

vedenie účtovníctva

(od: 26.09.2002)

murárstvo

(od: 26.09.2002)

obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a
nebytového fondu

(od: 26.09.2002)

upratovacie služby

(od: 29.05.2010)

montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A 
objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2  zariadenia s napätím
do 1000 V vrátane bleskozvodov

(od: 20.05.2011)

prevádzkovanie športových zariadení

(od: 20.05.2011)

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

(od: 20.05.2011)

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

(od: 20.05.2011)

prípravné práce k realizácii stavby

(od: 20.05.2011)

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

(od: 20.05.2011)

reklamné a marketingové služby

(od: 06.09.2011)
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Spoločníci:

Mesto Žiar nad Hronom IČO: 00 321 125
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom 965 01

(od: 07.02.2002)

Výška vkladu každého
spoločníka:

Mesto Žiar nad Hronom
Vklad: 994 290 EUR Splatené: 994 290 EUR

(od: 19.09.2015)

konatelia

(od: 06.05.2015)

Ing. Emil Vozár
M. R. Štefánika 452/16
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 03.02.2015

(od: 10.03.2015)

Mgr. Igor Rozenberg , MBA
Sládkovičova 483/7
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 28.04.2015

(od: 06.05.2015)

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

(od: 14.05.2002)

994 290 EUR Rozsah splatenia: 994 290 EUR

(od: 19.09.2015)

Ing. Peter Dubeň  člen
Jiráskova 401/29
Žiar nad Hronom
Vznik funkcie: 01.01.2003

(od: 11.03.2003)

Ing. Mária Biesová  predseda
Š. Moysesa 430/8
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 09.05.2011

(od: 20.05.2011)

Mgr. Gabriela Hajdoniová  člen
M. R. Štefánika 454/28
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 24.02.2015

(od: 10.03.2015)

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou
zmluvou zo dňa 23.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Stary spis: S.r.o. 5615

(od: 28.06.1994)

. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.8.2000 bola schválená
zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 1.

(od: 24.08.2000)

. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.12.2000 spoločník
schválil zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.

(od: 14.12.2000)

. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.6.2001 bola schválená
zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.

(od: 30.07.2001)

. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo
dňa 17.12.2001.

(od: 07.02.2002)

. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 10.1.2002 bolo
schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.

(od: 14.05.2002)

. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.2.2002 bolo prijaté
úplné znenie spoločenske zmluvy v zmysle ust. zák. č. 500/2001
Z.z.

(od: 26.09.2002)

. Valné zhromaždrenie dňa 23.12.2002 rozhodolo o zmene
spoločenskej zmluvy.

(od: 11.03.2003)

Valné zhromaždenie dňa 28.2.2003 schválilo zmeny spoločenskej
zmluvy.

(od: 11.07.2003)

. Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť
valného zhromaždenia bola dňa 01.10.2003 schválená zmena
spoločenskej zmluvy.

(od: 11.11.2003)

Štatutárny orgán:

Konanie menom
spoločnosti:
Základné imanie:
Dozorná rada:

Ďalšie právne
skutočnosti:

Dátum aktualizácie
údajov:

03.12.2015

Dátum výpisu:

07.12.2015
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