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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
 NA INTERNETE

 
Slovensky  | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

 
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  23800/S
 
Obchodné meno: HTEnergy s.r.o. 

 
  (od: 01.03.2013)

Sídlo: Matuškova 48 
 Vlkanová 976 31 

 
  (od: 01.03.2013)

IČO: 47 022 370 
 

  (od: 01.03.2013)

Deň zápisu: 01.03.2013 
 

  (od: 01.03.2013)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 

  (od: 01.03.2013)

Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 
  (od: 01.03.2013)

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
 

  (od: 01.03.2013)

elektroenergetika v rozsahu dodávky elektriny 
 

  (od: 01.03.2013)

plynárenstvo v rozsahu dodávky plynu 
 

  (od: 01.03.2013)

počítačové služby 
 

  (od: 05.09.2013)

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
 

  (od: 05.09.2013)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
 

  (od: 05.09.2013)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 
 

  (od: 05.09.2013)

projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 
 

  (od: 05.09.2013)

prenájom strojov a zariadení 
 

  (od: 05.09.2013)

prenájom prístrojov 
 

  (od: 05.09.2013)

organizovanie kurzov, školení a seminárov 
 

  (od: 05.09.2013)

reklamné a marketingové služby 
 

  (od: 05.09.2013)

výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 
 

  (od: 22.08.2014)

prevádzkovanie neverejných vodovodných a neverejných
kanalizačných zariadení 

 
  (od: 04.11.2016)

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 
 

  (od: 04.11.2016)

činnosť vodohospodára 
 

  (od: 30.11.2017)

Spoločníci: HTMAS s.r.o. 
 Matuškova 48 
 Vlkanová 976 31 

 

  (od: 01.03.2013)

Výška vkladu každého
spoločníka: 

HTMAS s.r.o. 
 Vklad: 100 000 EUR Splatené: 100 000 EUR 

 
  (od: 01.03.2013)

Štatutárny orgán: konateľ 
 

  (od: 01.03.2013)

Ing. Maroš Hudoba 
 Matuškova 160/29 

 Vlkanová 976 31 
 Vznik funkcie: 01.03.2013 

 

  (od: 01.03.2013)

Konanie menom
spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne. 

 
  (od: 03.02.2015)
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Prokúra: Ing. Mária Pepichová 
 Rákoš 8960/24 

 Zvolen 960 01 
 Vznik funkcie: 01.05.2015 

 

  (od: 01.05.2015)

Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti
samostatne. 

 
  (od: 01.05.2015)

Základné imanie: 100 000 EUR Rozsah splatenia: 100 000 EUR 
 

  (od: 01.03.2013)

Dátum aktualizácie údajov:  09.07.2018
Dátum výpisu:  10.07.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
 Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

 sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
  

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
 Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pepichov%E1&MENO=M%E1ria&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/about.asp
http://www.orsr.sk/help.asp
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
http://www.orsr.sk/search_subjekt.asp
http://www.orsr.sk/search_ico.asp
http://www.orsr.sk/search_sidlo.asp
http://www.orsr.sk/search_spiszn.asp
http://www.orsr.sk/search_osoba.asp
http://www.orsr.sk/hladaj_zmeny.asp
http://www.orsr.sk/hladaj_azre.asp
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx

