Zoznam výpisov č.:
VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 50211/B
I. Obchodné meno
DICIT spol. s r. o.
II. Sídlo
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Sekurisova 16
Názov obce: Bratislava
PSČ: 841 02
Štát: Slovenská republika
III. IČO: 43 953 794
IV. Deň zápisu: 25.01.2008
V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
VI. Predmet podnikania (činnosti)
1. výroba vyhradených technických zariadení elektrických,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na
účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s
prenájmom,
4. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
7. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
8. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
11. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
12. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
13. inštalácie, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do bezpečného napätia,
14. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických,

Strana 1

.

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
16. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
17. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov,
18. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek,
19. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie,
20. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich
zariadení,
21. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia,
22. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
elektrických,
23. servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s
obsahom kontrolovanej látky - kategória I,
24. kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení - kategória I,
25. prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu
kontrolovaných látok - kategótia I,
26. zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia
tlakových nádob na plyny s obsahom konrolovanej látky - kategória I,
27. inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom
fluórovaných skleníkových plynov - kategória I,
28. kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení - kategória I,
29. zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov - kategória I,
30. zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti
nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov - kategória I,
31. uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh - kategória I,
32. prípravné práce k realizácii stavby,
33. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
34. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
35. Stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
VII. Štatutárny orgán: konateľ
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Karásek
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Karloveské rameno 3498/8
Názov obce: Bratislava
PSČ: 841 04
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.05.1969
Rodné číslo: 690527/6235
Vznik funkcie: 25.01.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
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VIII. Spoločníci
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Karásek
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Karloveské rameno 3498/8
Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PSČ: 841 04
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.05.1969
Rodné číslo: 690527/6235
Výška vkladu: 70 000,000000 EUR ( Peňažný vklad )
Rozsah splatenia: 70 000,000000 EUR
IX. Výška základného imania
70 000,000000 EUR
X. Rozsah splatenia základného imania
70 000,000000 EUR
Ďalšie právne skutočnosti
XI. Iné ďalšie právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.1.2008 v zmysle
§§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2009.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2011.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2011.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2013.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.02.2016, na ktorom bola
schválená zmena obchodného mena spoločnosti z EMM - T, spol. s r.o. na DICIT spol. s r.
o.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2016.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2017.

Výpis zo dňa 13.07.2022
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