
Číslo dožiadania: el-21372/2012/P

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Prešov
k dátumu 07.12.2012

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 11899/P

l. OBCHODNÉ MENO

FRAD, spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov obce: Breznica 4
PSČ: 09101

III. IČO: 36 463 795

IV. DEŇ ZÁPISU: 19.11.1999

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. - sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
4. - reklamná a propagačná činnosť
5. - poradenská činnosť v poľnohospodárstve; podnikateľské poradenstvo
6. - výroba odevov a odevných výrobkov
7. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
8. - obchodná činnosť s poľnohospodárskymi strojmi a zariadením
9. - pomocné stavebné práce, zemné práce a demolácie
10. - maliarske a natieračské práce
ll. - predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,
koktailov, vína, destilátov a piva; zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané
koncentráty a mrazené krémy; tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako
aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
12. - čistiace a upratovacie práce (okrem chemického čistenia)
13. - automatizované spracovanie dát
14. - poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
15. - organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
16. - poskytovanie služieb cez internet

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMETPQDNIJ(ANlA ({:IN"NOSTI)

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kušnier
Bydlisko:
Názov obce: Breznica 4
PSČ: 091 01
Dátum narot
Rodné číslo:
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Vznik funkcie: 01.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj vlastnoručný podpis.

VIn. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kušnier
Bydlisko:
Názov obce: Breznica 4
PSČ: 09101

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR
Rozsah splatenia: 6639,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 639,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

Xl. INÉ ĎALŠIE PRÁ VNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.9.1999 podľa §
105 a nasl. ust. zák. Č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Dodatok č.l zo dňa 7.12.2001 k spoločenskej zmluve.

Výpis zo dňa 07.12.2012
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Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z infomačného systému verejnej
správy, pozostávajúca z 2 listu(ov) a 2 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy
podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 159/2012.

Stropkov dňa 7.12.20128:26:55
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