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vÝpls z oBcHoDNÉHo REGISTRA
okresného súdu Prešov
k dátumu 11.07.2018

Oddiel: Sro
VloŽka čís!o:22379lP
l.

obchodné meno

NADOSAH, spol. s

r. o.

ll. Síd!o

Názov ulice (iného veĘného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp.súpisnéěíslo):
Weberova 696712
Názov obce: Prešov

PSč: o8o

01

Štát:slovenská republika
tlt.

lČo: 45329753

lV. Deň zápisu: 01.01 .2010
V. Právna forma: SpoIočnosť s ručenímobmedzeným

Vl. Predmet podnikania (činnosti)
sprostredkovatel'ská činnosťv oblasti obchodu
2. sprostredkovatel'ská činnosťv oblasti sluŽieb
3. sprostredkovatel'ská činnosťv oblasti výroby
4. predaj leteckých prepravných sluŽieb
5' administratívne sluŽby
6. činnosťpodnikatel'ských, organizačných a ekonomických poradcov
7 . prevádzkovanie cestovnej agentúry
8. vedenie účtovníctva
9' reklamné a marketingové sluŽby
1 0. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
1 1 . Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. organizovanie športorných, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
1.

Vl!. Štatutárny orgán: konatelia
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illeno a Priezvisko: Miroslav Fecko

Bydlisko:
ilá;;" utice (iného verejného priestranstva) a oľientaěné číslo(príp. súpisnéěĺslo):
Dlhá2465115
Názov obce: Veľký Šailš
PSč: 082 21
Štát:slovenská republika
Dátum narodenia : 28.11. 1 978
Rodné číslo:7 8112819200

Vznik funkcie: 01.01 .2010
Meno a priezvisko: Marek Fecko

Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného pľiestranstva} a orientačnéčíslo(príp.súpisnéčíslo):
Fintická 2166155
Názov obce: Prešov
PSč: 080 06
Štát:slovenská republika
Dátum narodenia: 15.08.1977
Rodné číslo:77081519173

Vznik funkcie: 01.01 .2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručenímobmedzeným:

Konatelia konajú V mene spoločnosti samostatne a podpisujú tak, Že k obchodnému menu
spoIočnosti pripoja svoje podpisy uvedené v podpisovom Vzore.
VllI. Spoločnícĺ
Meno a priezvisko: Miroslav Fecko

Bydlisko:
ľázov utice (iného verejného priestranstva) a orientaěné čísto(príp.súpisnéčíslo):
Dlhá2465115
Názov obce: Veľký Šariš

PSč: 08221

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR
Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Marek Fecko

Bydlisko:
Názov utice (iného veĘného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp. súpisnéěíslo):
Fintická 2166/55

Názov obce: Prešov

PSč: o80 06

na2

Štát:slovenská

republika

V,úškavktadu: 2 500,000000 EUR
nä''an sptatenia: 2 500,000000 EUR
tX.
5

Výška základného imania

000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania
5

000,000000 EUR

Výpis zo dňa 11.07.2018
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osvedčovacia doložka
podľa $ 35 ods. 1 písm. a) zákona
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby
ć,.go5t2113 Z. z' o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej mocĺ a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o
e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva ÍinanciíSlovenskej republiky ć,.27512014 Z' z. o zarućenĄ
konverzii.
Udaje novovzniknutého dokumentu v

Počet listov

3

Počet neprázdnych strán
Formát papiera

o
o

forme

l

3

Formát papiera A4

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovúpečiatku
Dokument neobsahuje proslriedky autorizácie ani časovtil pečiatku

AutorizaČnéprvky povodného dokumenlu v elektronickej forme
Autorizácia pÔvoĺjného elektronickétlo clokurnentu
Stav autorizácie

platná

Čas autorizácie

11.07.2018 09:46

Čas overenia autorizácie

1 1

.07.2018 09:48

Miesto autoriácie

osoba, ktorá aUtorizáciu vykona|a
ldentiÍikátor

Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-OO166073, SK

Zastupujúca
Mandát

Casová pečiatka pripojená k prostriedku autorlzácle
Stav časovej pečiatky

platná

tas vystavenia časovej pečiatky 11.07.2018

09:47

Vydavatel' časovej pečiatky

CN=Time Stamp Authority 1, OU=SEP, O=Narodny bezpecnostny urad, C=SK

Čas overenia časovej peěiatky

11.07.2018 09:48

o zartlčenej konverzii

Evidenčné číslozáznamu o zaručeneJ
konverzii

sP-1 1 -07-20't 8-000506

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie

1'1.07.2018 09:48

1t2

ebktronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu
LgvlT9Q=
pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

ZartlčenĹl kollverzlu

lČo

sHA-256

nal

36631'ĺ24

Názov právnĺckej osoby

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystńca

oR os BB' oddiel Sa,

Meno

Alexandra

Priezvisko

Żecpvá

vloŽka č'803/s

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošý
ł} Ak bol8 aručoná

kmwŻlg vykonaná automaĺrcv9ným 8pôrcbom'

údgJo o mono' pńezvl8ku, funkdl 9

pr€rynom

zqÍ9denĺ s neuvádzajÚ.

Podpis a pečiatka
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