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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 
 
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  719/T 
 
Obchodné meno:  POLEX s.r.o.    (od: 10.11.1994) 

 

Sídlo:  Hurbanova 522/18  
Senica 905 01  

  (od: 22.05.2001) 

 

IČO:  34 110 691    (od: 10.11.1994) 
 

Deň zápisu:  10.11.1994    (od: 10.11.1994) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 10.11.1994) 
 

Predmet činnosti:  činnosť ekonomických, účtovných a 
organizačných poradcov  

  (od: 10.11.1994) 

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 
spojení s predajom na priamu konzumáciu  

  (od: 14.08.2013) 

vedenie účtovnej evidencie    (od: 10.11.1994) 

sekretárske služby    (od: 10.11.1994) 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v 
rozsahu voľnej živnosti  

  (od: 22.05.2001) 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej 
živnosti  

  (od: 22.05.2001) 

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s 
prevádzkovaním pohostinských činností v týchto 
zariadeniach a v chatovej osade triedy *** a v 
kempingoch triedy *** a vo všetkých triedach  

  (od: 22.05.2001) 

Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov    (od: 14.02.2015) 
 

Spoločníci:  JUDr. Ľubomír Polák  
Hurbanova 522/18  
Senica 905 01  

  (od: 20.04.2017) 

 

Výška vkladu 
každého 
spoločníka:  

JUDr. Ľubomír Polák  
Vklad: 500 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 
500 000 EUR  

  (od: 20.04.2017) 

 



Štatutárny orgán:  konatelia    (od: 12.12.1995) 

Janka Zichová  
370  
Dojč 906 02  
Vznik funkcie: 14.10.1996  

  (od: 20.04.2017) 

JUDr. Ľubomír Polák  
Hurbanova 522/18  
Senica 905 01  
Vznik funkcie: 10.11.1994  

  (od: 20.04.2017) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

Menom spoločnosti koná každý konateľ 
samostatne.  

  (od: 12.12.1995) 

 

Základné imanie:  500 000 EUR Rozsah splatenia: 500 000 EUR    (od: 14.02.2009) 
 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola 
založená zakladateľskou listinou formou 
notárskej zápisnice zo dňa 25.10.1994, č. N 
327/94, NZ 381/94 v súlade s ustanoveniami §§ 
56 - 75 a nasl. zák. č. 513/1991 (Obchodný 
zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Stary spis: S.r.o. 2102  

  (od: 10.11.1994) 

 

Dátum aktualizácie údajov: 
 17.01.2018 
Dátum výpisu: 
 19.01.2018 
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