odbor živnostenského podnikania
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OU-ZA-OZP1-2020/045817-3
č. živnostenského registra 580-69460

Žilina 28. 10. 2020

OSVEDČENIE
o živnostenskom oprávnení

Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
Pridelené IČO:

paralla j. s. a.
Jednoduchá spoločnosť na akcie
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
53 408 454
na vykonávanie živnosti

1.

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5.

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

6.

Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných
výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7.

Reklamné a marketingové služby

8.

Prieskum trhu a verejnej mienky

9.

Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
15. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Fotografické služby
18. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
20. Finančný lízing
21. Faktoring a forfaiting
22. Vedenie účtovníctva
23. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
24. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny
25. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny
26. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. 1 v spojení s § 66b ods. 2
písm. a) podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 4 a § 10 ods. 4 v súlade s § 10 ods. 5 zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ing. Gabriela Balážová
vedúca odboru

