ČíslodoŽiadania : el-190065 t2o15ĺB

rrýpls z oBcHoDNÉHo REG|STRA
okresného sÚdu Bratislava
k dátumu 07.09.2015

l

Oddiel: Sro
VloŽka číslo:29073/8
l. obchodné meno

RODEX CAR, s.r.o
l!. Sídlo

Názov ulice (iného veĘného priestranstva) a orientačnéěísIo (príp.súpisnéčíslo):
Komárňanská 83
Názov obce: Bratislava
PSG: 821 05
Štát: slovenská republika
lll. tčo: 35 860 251
lV. Deň zápisu: 20.06.2003
V. Právna forma: Spoločnosť s ručenímobmedzeným

Vl. Predmet podnikania (činnosti)
opravy cestných motorových vozidiel,
autoelektrikárstvo,
oprava karosérií,lakovačské práce,
pneuservis,
5' prenájom motorových vozidiel,
6. kúpa tovaru na účelyjeho predaja konečnémuspotrebitel'ovi (maloobchod) v rozsahu vol'nej
Živnosti,
7. kúpa tovaru na účelyjeho predaja iným prevádzkovatelbm Živnosti (vel'koobchod) v rozsahu
vol'nej Živnosti,
8. kúpa výpočtovejtechniky na účelyjej predaja konečnémuspotrebitelbvĺv rozsahu vol'nej
Živnosti,
9. kúpa výpočtovejtechnĺky na účelyjej predaja iným prevádzkovatel'om Živnosti v rozsahu
vol'nej Živnosti,
10. poskytovanie sluŽieb v lesnÍctve a pol'ovníctve,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12' sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti sluŽieb,
1.
2.
3.
4.
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13' nákladná cestná doprava vykonávaná
vozidlami s celkovou hmotnost,ou do 3,5 vrátane
t
prípojného vozĺdla,
1 4. vykonávanie
odt'ahovej sluŽby,
15' poskytovanie sluŽby védenia
őudzieho motorového vozidla,
16. skladovanie,
17' prenájom nehnutel'ností spojený poskytovaním
s
iných neŽzákladHých sluŽieb spojených s
prenájmom,
1 8. vedenie Účtovníctva,

konomĺckých poradcov,
neráciu a rekondíciu,

Vll. Štatutárny orgán: konatelia
Meno a priezvisko: Juraj Simon
Bydlisko:
verejného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisné
číslo):
ľÍrl:ĺJJľefiného
Názov obce: Bratislava
PSČ:851 04
Štát: slovenská republĺka
Dátum narodenia:,
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 20.06.2003
Meno a priezvisko: Vladimír Jánošík
Bydlisko:
verejného pľiestranstva) a orientačnéčíslo (príp.
súpis né číslo):
ľÍäJrJJfi

:J;"rT'

Názov obce: Bratislava

PSC:

821 OT

Štát:Slovenská republika
Dátum narodenla:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 20.06.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
s ľučenímobmedzeným:
V mene spoločnosti konajú a podpĚujú konatelia
, iizái samostatne.
Vlll. Spolocníci
Meno a prlezvisko: Juraj Simon
Bydlisko:
veĘnéhopriestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisné
čísto):
ľÍr1""ĺJJľeu(iného
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Náz-ov obce : Bratislava

PSG:851 04

Stát: Slovenská reoublika
Rodné čísto:
.

Výška vktadu: 3 32o,oo0ooo EUR
Rozsah splatenia: 3 32O,OOOOOO EUR
lVleno a priezvisko: Vladimír
Jánošík

Bydlisko:

priestranstva) a orientačnéčíslo
(príp.sÚpisné číslo):

ľ;íT:jifi:Jä";ł'veĘného

Názov obce: Bratislava

PSč: 821 07

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 3 32o,oooo0o EUR
Rozsah sptatenia: 3 32o,o0oooó eun
lX. Výška základného imania
6 640,000000 EUR

X. Rozsah sptatenia základného imania
6 640,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti
Xl. lné d'alšie právne skutočnosti
1' Spoločnost' s ručenímobmedzeným
bola založená zakladatel'skou listinou
notárskej zápisnice č' N 1 17l2oo3,
do
Nz lsgląlzom d;;] 8'3.2oo3, v zmysle spísanou
56 - 75 as 105
nasl. Zák' č. 513/91 Zb' v znení neskorŠích
s
s
pr"opĹou.2. Rozhodnutie jediného spoloč nĺ*á
)o dňa 1 6.12.2oog.
3. Rozhodnutie jediného spoloč nĺr,á)o
dňa 24'O4'2O14 a zo
05'O5.2O14.

dň

Výpis zo dňa 07.Og.2O15
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BB.

oddiel sa, Vlożka ć.803/s

osvedčovacia doložka k žiadosti č.: 9803_2015o9o7_801283-013-1-1
osvedčovacia doložka údaje

Počet listov/strán výstupu:

3/3

Doložka osvedčuje:

Výpis z obchodného registra

tco

35860251
Sro/29073/Bratislava l (oddiel/ vloŽka/ súd)

Spisová značka:

osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom
ĺnnej podoby a opatrený touto osvedčovaóou'doloŽkou
výstupu sa doslovne zhoduje s Údajmi uvedenými v
idencii osvedčujÚcej osoby pod poradoúým číslom:9803-

Dátum vyhotoveni a:

07 .Og'2O1 5

Čas vyhotovenia et. odpisu: 14:11:13

Miesto vyhotovenia: Bratislava 2g
Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:

Podpĺs osvedčujÚcej osoby
a odtlačok pečiatky

,

