*

Vypi"

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajs(ým soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 14997

Datum vzniku a zápisu: 7. října 1_996
Spisová značka:
C L4g97 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
|ZOTECHNlK s.r.o.
Sídlo:
Oldřichovice 78B, 739 6]_ Třinec
ldentifikační čís!o: 253 58 766
Právní Ťorma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách ! až 3 živnostenského zákona,
přičemžobory této živnostijsou:
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- Skladování, balení zbaží,manipulace s nákladem a technické činnosti v
dopravě
- Pronájem a půjčovánívěcí movitých
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličsképráce
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy
- Poslgrtování technických služeb
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Zámečnictví, nástrojářství
obráběčství
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Výroba nebezpečných chemiclqých látek a nebezpečných chemiclcých směsí a
prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické
a toxické
Prováděnístaveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:
Jednatel:
lng. RADOM|R LYSEK, dat, nar. 1_5. dubna 1980
Sosnová 384, Dolní Líštná, 739 6]. Třinec
Den vzniku funkce: ]_. července 20]-9
Počet členů:
3.
ZpŮsobjednání: Jednatelzastupujespolečnostsamostatně.

Spoleěníci:

Společník:
Podíl:

Základní kapitál:
ostatní skutečnosti:

Mgr. |VONA JANICZKOVÁ, dat. nar.4. září L9B2
Karpentná ].46, 739 94 Třinec

Vklad: ].C0 000,- Kč
Splaceno: 1-00 000,- Kč
Obchodní podíl: 1007o
Druh podílu: základní
1_00 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu.jako celku postupem podle § 777 odst,
5 zákona č.g)lZan Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

Udaje platné ke dni:8. března 2a22a3:45
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Veřejný rejstřík
Ověřuji pód pořadovým číslcm70357ó*013137 , že tato 1istina, kt,er,á
vxni kla převeclením výst,upu platnýclr úda jů e i nf armačníhr systómu veře j nú
správy z elckt,ronictqó podoby dc podoby listinnó, $klá<Jající ss z L lisťu,
§e doslavně shoduje § obsahem výstupu z informačníhosystému v*řejné
správy v elektronické podobě"
drre O8-o.3-2a??
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