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Oddiel: Sro
Vložka číslo: 13129/N

l. OBCHODNÉ MENO

Agromont Nitra, spol. s LO.

Il. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Južná 7
Názov obce: Nitra
PSČ: 949 II

III. IČO: 36 546 534

IV. DEŇ ZÁPISU: 20.03.2002

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť
2. montáž technológií pre živočíšnu výrobu
3. oprava a údržba mechanických zariadení v živočíšnej výrobe
4. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
5. opravy chladiarenských zariadení
6. návrhy zostáv technologických liniek pre živočíšnu výrobu
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných
živností)
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných
živností)
10. prenájom strojov a zariadení

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

od: 20.3.2002
Meno a priezvisko: Ing. Alexander Haulik
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kamenná 82
Názov obce: Nitra
Rodné číslo:

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Menom spoločnosti koná konateľ.

VIII. SPOLOČNÍCI
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Meno a priezvisko: Ing. Alexander Haulik
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kamenná 82
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901

Výška vkladu: 876 638,000000 EUR
Rozsah splatenia: 876 638,000000 EUR

IX. vÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

876638,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

876638,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

Xl. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou dňa 26.11.2001 (not. záp. č.
NZ 374/01, N 373/01) a dodatkom Č. 1 zo dňa 30.1.2002 (not. záp. Č. NZ 33/02, N 373/01) podľa §§ 56-
75 a §§ 105 - 153 zák. Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
Základné imanie ku dňu 20.3.2002 splatené vo výške 200 000,- Sk.

Nitra, 26.06.2013

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za s~OS/VÝPiSU: Adriana Bezányiová

...\ }.....•.......................
( p04ť~/)právnenej osoby)
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Okresný súd Nitra

Žiadosť číslo/Naša značka: 4/1896912013

POTVRDZUJE

Žiadatel'ovi
Agromont Nitra, spol. s LO., Nitra

Vaša značka:

že na zapísanú osobu

Obchodné meno: Agromont Nitra, spol. s LO.

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Južná 7
Názov obce: Nitra
PSČ: 949 II

IČO: 36546534
Spisová značka: Sro/13129/N

ku dňu 23.07.2013 nebol podaný na tunajšom súde návrh na zápis do likvidácie.
Okresný súd Nitra - oddelenie obchodného registra nemá vedomosť o tom, či sa konalo valné

zhromaždenie spoločnosti, ktoré rozhodlo o vstupe horeuvedenej zapísanej osoby do likvidácie.

Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.

Súdny poplatok, ktorý bol zaplatený kolkami vo výške 2,500000 EUR, bol vyrúbený v zmysle Zák. č.
71/1992 Zb. položka č. 24 b písm. d).

Nitra dňa 24.07.2013

ZA SPRÁVNOSŤ

Meno a priezvisko: Iveta Damadiová

(

(podpis 9~nenej osopy)! (odtlačok úradnej pečiatky)
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Os vectčujern, že tento .oépls., kópia listiny
sa Zllo<.Juje s pr8dlozenym originálom
(...Q9ot;G:Cil~illCI(lpT!>Oill, kópiou). obsahuje ';

J strán a ~ listov. Osvecíčenle je li! ---
písané v osvedéovacej knihe pod č. J li-"rll

V Nitre, dňa2 5 07 2013 hodina: L- ./

7
zamestnanec vykonávajúci osvedčenIe
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Stúrova ul. 9, PSC 949 68, tel.: 037/6525221 - 2, fax: 037/ 65266 33

Vybavuje/linka
Jánošíková

Nitra
26.06.2013

Vec: POTVRDENIE

Týmto potvrdzujem, že na majetok:

AGROMONT NITRA, spol. s r.o.
Južná 7
949 Ol Nitra

IČO: 36 546 534

od 1.1.2006 do 25.062013

aj nebolo začaté reštrukturalizačné a konkurzné konanie
b) nebol vyhlásený konkurz na Okresnom súde Nitra
ej nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku na Okresnom
súde Nitra
d} nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku na Okresnom súde Nitra
ej nebola povolená reštrukturalizácia

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.



Osvedčujem, že táto fotokópia doslovne súhlasí s originálom listiny,
skladajúcim sa z 1 listu, z ktorého bola vyhotovená. Ide o odpis
úplný,' obsahujúci 1 list. V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky,
vsuvky, škrty. Na odpise neboli vykonané opravy nezhôd s
predloženou listinou.

V Nitre dňa 27.6.2013

Mgr. Katarína Karbanová
notársky koncipient poverený notárom

JUDr. Janou Jánoškovou
so sídlom v Nitre



SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Nitra
Slančíkovej 3, 950 43 Nitra

• •

Agromont Nitra, spol. s r.o.
Južná 7
949 11 Nitra

• •

Váš list čisto/zo dňa
25. júna 2013

Naše číslo
20342-1/2013-NR

Vybavuje/V
Ďuricová/6921 223

Nitra
2. júla 2013'

Vec
Potvrdenie

Na základe Vašej žiadosti z 25. júna 2013 o vydanie potvrdenia na účely
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vydávame toto potvrdenie:

Platiteľ poistného: Agromont Nitra, spol. s r.o., so sídlom: Južná 7, Nitra 949 11,
IČO: 36546534 nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
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/ /7
Ing. Juraj Buiinkai

riadite!'

Telefón - ústredňa Fax Bankové spojenie IČO
03716921200,6921265 03716533843 Štátna pokladnica 7000156031/8180 30807484

Internet
http://www.socpoist.sk/
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