Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov
vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 11.05.2022
Obchodné meno/Názov:

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania:

Suchý Jarok 18
Humenné

IČO:

44514557

Stav:

Zapísaný

Registračné číslo:

2020/6-PO-D3975

Platnosť zápisu od:

20.06.2020

Platnosť zápisu do:

20.06.2023

Zoznam osôb:

Ing. Marek Plančár, štatutárny orgán

Spôsob konania:

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému
menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Predmet podnikania
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod),
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- prenájom hnuteľných vecí,
- výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do ﬁnálnych
produktov a ich údržba,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spločenských podujatí,
- reklamné a marketingové služby,
- ozvučovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- diskotekárska činnosť,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia

Podmienka účasti podľa
§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z. z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum vydania

§32 ods. 1 a)

výpis z registra trestov (Ing. Marek Plančár)

Register trestov
Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky

20.05.2020

§32 ods. 1 e)

výpis z obchodného registra

Okresný súd Prešov

20.05.2020

§ 32 ods. 1 c)

potvrdenie z evidencie daňových
nedoplatkov z IS FS SR

Finančné riaditeľstvo SR

20.05.2020

§ 32 ods. 1 b)

potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS ZP

Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.

20.05.2020

§ 32 ods. 1 b)

potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS ZP

Dôvera zdravotná
poisťovňa, a.s.

20.05.2020

§ 32 ods. 1 b)

potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS ZP

Union poisťovňa, a.s.

20.05.2020

§ 32 ods. 1 b)

potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch
na poistnom na sociálne poistenie z IS SP

Sociálna poisťovňa, a. s.,
ústredie

20.05.2020

§32 ods. 1 f)

čestné vyhlásenie

§32 ods. 1 a)

výpis z Registra trestov pre právnickú
osobu

Register trestov
Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky

10.05.2020

§32 ods. 1 d)

potvrdenie súdu (likvidácia)

Okresný súd Prešov

28.04.2020

§32 ods. 1 d)

potvrdenie súdu (konkurz)

Okresný súd Prešov

24.04.2020

§32 ods. 1 d)

potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)

Okresný súd Prešov

24.04.2020

§ 32 ods. 1 c)

potvrdenie colného úradu

Colný úrad Prešov

06.12.2019

10.05.2020

