Obchodný vestník 209/2014

Obchodný register

Deň vydania: 31.10.2014

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R159706
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29539/B
OBCHODNÉ MENO: RB KREDIT s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 25, Názov
obce: Bratislava, PSČ: 851 07
IČO: 36 316 539
DEŇ ZÁPISU: 30.01.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. zasielateľstvo
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
4. zásielkový predaj tovaru v rozsahu voľných živností
5. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
6. sprostredkovanie obchodu a služieb
7. faktoring a forfaiting
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb charakteru voľných živností
10. prenájom tovaru osobnej potreby a priemyselného tovaru
11. finančný a operatívny leasing
12. reklamná a propagačná činnosť
13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
14. podnikateľské poradenstvo z oblasti stratégie a taktiky podnikania, marketingu
15. vedenie účtovníctva
16. automatizované spracovanie dát
17. činnosť colného deklaranta
18. sprostredkovanie dopravy
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Jozef Baláž, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.
súpisné číslo): Záhradnícka 63, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 24.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za
spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Vilma Bergová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo
(príp. súpisné číslo): Majerníkova 3565/1B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 8 233,000000
EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 8 233,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 233,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 233,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.9.2000, dodatkom č. 1 zo
dňa 25.10.2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.07.2002 schválilo zmluvu o prevode obchodného podielu, dodatok č.2
k spoločenskej zmluve, prejednalo vzdanie sa funkcie konateľa a menovalo konateľa.
3. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 22.01.2003.
4. Rozhodnutím Obvodného úradu v Bratislave, č.k. 2005/17533/Z94 zo dňa 14.11.2005, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 19.12.2005 bolo v zmysle § 58 ods. 2 písm. a) živnostenského zákona zrušené
prevádzkovanie koncesovanej živnosti : cestná nákladná doprava s účinnosťou dňom 19.12.2005.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Exre/2317/2005 zo dňa 3.1.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť
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dňa 13.3.2006 súd vymazal predmet činnosti : cestná nákladná doprava.
5. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2006.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2014.
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