Obchodný vestník 18/2018

Obchodný register

Deň vydania: 25.01.2018

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007127
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24378/T
OBCHODNÉ MENO: SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Orechová Potôň 800, PSČ: 930 02
IČO: 44 407 793
DEŇ ZÁPISU: 03.10.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
5. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
6. administratívne a kancelárske práce,
7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než
základné služby,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
9. výroba motorových vozdiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a
iné dopravné prostriedky
10. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
11. vykonávanie odťahovej služby
12. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
13. finančný leasing
14. prenájom hnuteľných vecí
15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
16. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. prevádzkovanie športových zariadení
19. reklamné a marketingové služby
20. počítačové služby
21. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
22. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
23. Chov vybraných druhov zvierat
24. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
25. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
26. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
27. prevádzkovanie strelnice
28. vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Čulík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.
súpisné číslo): Vajnorská 15, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 31.05.2013
Meno a priezvisko: Ladislav Csóka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.
súpisné číslo): Ulica Jánosa Aranya 5874/1, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie:
13.02.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a
podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a
orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu:
5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Na základe zmluvyo zriadení
záložného práva na obchodný podiel č. 043/2009/OP podpísanej dňa 21.12.2009 bolo zriadené záložné právo na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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obchodný podiel SLOVAKIA RING s.r.o. v prospech záložného veriteľa Exportno-importná banka Slovenskej
republiky, Grösslingova 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959. Záložné právo vzniká dňom zápisu do
obchodného registra.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.09.2008 v zmysle príslušnych ustanovení z.č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z CEZIS,
s.r.o. na nové SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.08.2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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