ČíslodoŽiadania : el-160445t2018lB

vÝpls z oBcHoDľÉľloREGISTRA
okresného súdu Bratislava

l

k dátumu 09.07.2018

Oddiel: Sro
V|oŽka číslo:28975/8
l.

obchodné meno

Faveo, s.r.o
ll. Sídlo

Názov ulice (lného veĘného priestranstva) a orientačnéčíslo(príp. súpisnéčĺslo):
Beňadická 20
Názov obce: Bratislava

PSč:851 06
Štát: slovenská republika
lll. !Čo: 36249 254

lV. Deň zápIsu: 21.05.2oo2
V. Právna forma: Spoločnosť s ručenímobmedzeným

Vl. Predmet podnikania (ěinnostl}
1. kúpa tovaru na účelyjeho predaja konečnémuspotrebitel'ovi (maloobchod) v rozsahu
voľnej Živnosti
2. kťpa tovaru na účelyjeho predaja iným prevádzkovatel'om Živnostĺ (veľkoobchod) v

rozsahu voľnej Živnosti

3. sprostredkovanie obchodu a sluŽieb v rozsahu vol'nej Žĺvnosti
4. nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
5. automatizované spracovanle dát

6' ubytovacie sluŽby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovanÍm pohostinských
činnostív týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
7' ekonomické a organĺzačnéporadenstvo
8. vedenie účtovníctva
9. faktoring a forfaiting
10. prenájom špońových potrieb
1 1 . prevádzkovanie
športových zarladení
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neŽ základných sluŽieb spojených s
12. prenájom nehnuteľnostÍ s poskytovaním iných

prenájmom
sl uŽieb'
ĺ sirostredkovanie pred aja letecký9h prepravných
práce'
ĺ4. sekretárske a administratĺvne
v rozsahu voľnejŽivnosti'
ĺ5. návrhy a reaľzecla intormacných systémov a ich častí
16. rekbńná a propagaöná ěinnosť,
1 7. fotograflcké pľáce'
1a. pooňikateľské poraden'wo v rozsahu voľnej żivnosti,
ĺ9. pľieskum trhu a verejneJ mienky'
20. výroba audio a videozáznamov so súhlasom autora,
sbrostr6dkovateľská činnosťv rozsahu voľnej živnosti'
22. čistiace a upratovacie práce'
'1.
kongresov, konferenciĺ'
23. technicko_organizaćnézabezpečenie školenĺ,seminárov,
uy.t'u a vzdelávacĺch podutatĺv rozsahu voľnej Živnosti,
2ł. vydavanie periodiciĺej a nepeľiodickejťačev rozsaĘu voľnei Živnosti,
personálneho leasingu'
25. personálne porad"n'wo v ľozsahu vóľnejŽivnostiokrem
26. prevádzkovanie cestovnej agent1ry'
żz. iroliu.a a lektorEká činnosťv rozsahu voľnej Živnosti'
28. sprievodca cestovného ľuchu'
a športových podujatí v
29. organizovani" luitúiný.h, spoločenských, prezentaěných
rozsahu voľnej Živnosti,

í

vll. Štatutárny orgán: konatelia
Meno a priezvisko: PhDr. Adriána Sladovníková

Bydlisko:
(prĺp' súplsnó číslo):
Názov ulice ného verejného prlestranstva} a orientačnó čĺslo

Dátum
Rodné čĺslo:

Vznik funkcie:

21

.05.2002

obmedzeným:
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spotočnosti s ruěenÍm
Za spoloönosť konaJú konatelia samostatne'

Vlll. Spoloěnĺcl
Meno a priezvisko: PhDr. Adriána SladovnÍková

Bydlisko;
Názov ulice

Psö-a

Názov obce:

verejnáho priestranstva) a orientačnó číslo(prÍp. súpisnéěíslo}:

štat:
Rodné číslo:

Výška vkladu: 6 972,000000 EUR ( PeňaŽný vklad
Rozsah splatenia: 6 972,000000 EUR

)

lX. Výška základného imania
6 972,000000

EUR

X. Rozsah splatenia základného imanla
6

972,000000 EUR

ĎaBie právne skutoěnosti
Xl. lnó ďalšíe právne skutočnosti

ĺ. Spoloönosť bola založená spoloěenskou zmluvou zo dňa o9.o5.2oo2 podľa

slovenského práva.
2. Uplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.o1.2oa3.
Zmena sídla spoločnosti zog25 2í Sládkovičovo, Budovateľská 1233 na 851 06
Bratislava, Beňadická 20.
3. Zápisnica z valného zhromaŽdenia zo dňa 15.04.2009.
4. Zápisnica z valného zhromaŽdenia zo dňa 8.íí.2010.
5. Zápisnica z rokovania mimoriadneho vatného zhromaŽdenia zo dňa ĺ5.04.20't6

Výpis zo dňa 09.07.2018
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