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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 08.10.2015 11:16:23

Obchodní firma: PeMa mont s. r. o.
Sídlo: Vaníčkova 978/3, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo osoby: 02211769
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 07.10.2013
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Petr Kozák

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 02.11.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Petr Kozák

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba strojů a zařízení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 02.11.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 27.04.2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Petr Kozák

Živnostenské oprávnění č.4
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
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Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 27.04.2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Petr Kozák

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Petr Kozák
Datum narození: 12.06.1969
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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