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VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV 

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
 
 
Obchodné meno/Názov: SPIN - SK s.r.o. 
 
Sídlo/Miesto podnikania: Rákoš 9385/7 

960 01 Zvolen 
 
IČO: 48118621 
 
Zoznam osôb: 
 štatutárny orgán: Pavol Chovanec 
 
Registračné číslo:  2020/08-PO-E6049 

Platnosť zápisu od:  16. 08. 2020  

Platnosť zápisu do:  16. 08. 2023 

Dátum zmeny údajov: -  

Spôsob konania: 

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. 
 
 
 
Predmet podnikania: 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  
  prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 
- prieskum trhu a verejnej mienky, 
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, 
- projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie, 
- kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia, 
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 
- počítačové služby, 
- prenájom hnuteľných vecí, 
- reklamné a marketingové služby, 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
- prípravné práce k realizácii stavby, 
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane  
  prípojného vozidla, 
- skladovanie, 
- vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení  
  umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom  
  mieste alebo v ich okolí, 
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- projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových  
  systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby  
  v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, 
- prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených  
  s prenájmom, 
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických, 
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 
- poskytovanie služieb v rybárstve, 
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 
- oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, 
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 
- prevádzkovanie výdajne stravy,  
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, 
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným 

hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok, 
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 
- čistiace a upratovacie služby, 
- montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov. 
   
 
Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
  

Podmienka 
účasti podľa  
§ 32 ods. 1 

Druh dokladu Vydal/a 
Dátum 
vydania 

§32 ods. 1 a) 
výpis z Registra trestov 
pre právnickú osobu 

Register trestov Generálnej prokuratúry 
Slovenskej republiky, Kvetná 13, 
814 23 Bratislava 

17. 07. 2020 

 
výpis z registra trestov 
pre Pavol Chovanec 

Register trestov Generálnej prokuratúry 
Slovenskej republiky, Kvetná 13, 
814 23 Bratislava 

17. 07. 2020 

§32 ods. 1 d) 
potvrdenie súdu  
(konkurz) 

Okresný súd Banská Bystrica, 
Skuteckého 28,  
975 59 Banská Bystrica 

25. 06. 2020 

 
potvrdenie súdu  
(likvidácia) 

Okresný súd Banská Bystrica, 
Skuteckého 28,  
975 59 Banská Bystrica 

25. 06. 2020 

 
potvrdenie súdu  
(reštrukturalizácia) 

Okresný súd Banská Bystrica, 
Skuteckého 28,  
975 59 Banská Bystrica 

25. 06. 2020 

§32 ods. 1 e) 

Odpis registrovaného 
subjektu z registra  
právnických osôb a  
podnikateľov 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, 
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

17. 07. 2020 

§32 ods. 1 f) čestné vyhlásenie - 30. 06. 2020 

§32 ods. 1 c) 
potvrdenie z evidencie 
daňových nedoplatkov  
z IS FS SR 

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63,  
974 01 Banská Bystrica 

17. 07. 2020 

 
potvrdenie daňového 
úradu 

Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka 
Zvolen, Kozačeka  2180/38, 
960 99 Zvolen 

05. 08. 2020 
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§32 ods. 1 b) 

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

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

17. 07. 2020 

 

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

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 
813 60 Bratislava 

17. 07. 2020 

 
potvrdenie zdravotnej 
poisťovne 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., 
pobočka Zvolen, Ľ. Medveckého 4, 
960 01 Zvolen 

21. 07. 2020 

 
potvrdenie Sociálnej  
poisťovne 

Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen,  
Š. Moyzesa 1369/52, 960 62 Zvolen 

21. 07. 2020 

 


