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NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O PODNIKATEĽOVI 

FYZICKEJ OSOBE DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 

 

 

Obchodný register 

Okresný súd            

Ulica       Číslo       

Obec       

PSČ       

 

 

Oddiel: Firm Vložka číslo:       /       

 

 

NAVRHOVATEĽ 
 

TITUL 

PRED 

MENOM 

MENO PRIEZVISKO 

TITUL 

ZA 

MENOM 

BYDLISKO 

Názov ulice/ 
verejného 

priestranstva 

Orientač

né/ 

súpisné 
číslo 

Názov obce PSČ Štát 

                                                      

  



P2/2 

Na základe § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov navrhujem zápis/výmaz týchto údajov:  
 

Označiť 

zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
Obchodné meno             

 

 Bydlisko  

 
a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 e) Štát c) Názov obce                         

 Miesto podnikania  

 
a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 Údaje 

o podnikateľovi 
 

 

 a) Titul pred menom             

 b) Meno             

 c) Priezvisko             

 d) Titul za menom             

 e) Dátum narodenia             

 f) Rodné číslo             

 
IČO             

 

 Predmet podnikania 
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Označiť 

zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
Organizačná zložka 

 Odštepný závod 

  Iná organizačná zložka podniku 

 1. Označenie              

 2. Adresa umiestnenia   
 

a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 3. Predmet podnikania 

(činnosti) 
            

             

              

              

              

              

              

              

              

 4. Vedúci   

 a) Titul pred menom             

 b) Meno             

 c) Priezvisko             

 d) Titul za menom             

 e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orientačné/súpisné číslo             

 e3) Názov obce             

 e4) PSČ             

 e5) Štát             

 f) Dátum narodenia             

 g) Rodné číslo             

 h) Deň vzniku funkcie             

 i) Deň skončenia funkcie             
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Označiť 

zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prokúra 

 Prokurista 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 e) Štát             

 6. Dátum narodenia             

 7. Rodné číslo             

 8. Deň vzniku funkcie             

 9. Deň skončenia funkcie             

 

10. Spôsob konania 

prokuristu 

(prokuristov) 

za podnikateľa 
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Označiť 

zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spoločnosti 

  Podnikateľ fyzická osoba prevzal imanie verejnej obchodnej spoločnosti 

 Verejná obchodná spoločnosť, ktorej imanie bolo prevzaté 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 3. IČO             

 Predaj 

  podniku             

  časti podniku 
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi  

fyzickej osobe do obchodného registra navrhujem zapísať k       .       .        . 

 

 

PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O PODNIKATEĽOVI 

FYZICKEJ OSOBE DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 

 

 
Poradové 

číslo 
Názov prílohy 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej 

osobe do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 

                

Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi 

fyzickej osobe do obchodného registra:  
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Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov 

o podnikateľovi fyzickej osobe do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu 

na zápis sú správne a úplné. 

 

 

Podnikateľ fyzická osoba 

      

 

 

Titul 

pred 

menom 

Meno Priezvisko 
Titul za 

menom 
Podpis 

Osvedčenie 

podpisu 

                          

 

 

 

 

 

V       dňa                   

 
 

Požiadavka na osobné prevzatie/doručovanie písomností 
 

Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:  

 

 I. žiadam o doručenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poštou   

 

II. potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnúť na súd   
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 Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov 

o podnikateľovi fyzickej osobe. 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Obchodné meno 

podnikateľa –  

§ 2 ods. 1 písm. a) 

ZOR  

písomné vyhlásenie podnikateľa o 

zmene obchodného mena alebo iný 

doklad, ktorý preukazuje zmenu 

v údajoch podnikateľského oprávnenia 

 

Bydlisko 

podnikateľa - 

§ 2 ods. 1 písm. a) 

ZOR 

písomné vyhlásenie podnikateľa o 

zmene bydliska alebo iný doklad, ktorý 

preukazuje zmenu v údajoch 

podnikateľského oprávnenia 

 

Miesto podnikania 

podnikateľa - 

§ 2 ods. 1 písm. a) 

ZOR 

písomné vyhlásenie podnikateľa o 

zmene miesta podnikania alebo iný 

doklad, ktorý preukazuje zmenu 

v údajoch podnikateľského oprávnenia 

listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke 

právo alebo užívacie právo 

k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré 

užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti 

ako miesta podnikania nevylučuje, 

alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti 

alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti 

alebo jej časti ako miesta podnikania do 

obchodného registra podľa osobitného 

predpisu 

 

 

 

 

 podľa § 2 ods. 3 Obchodného 

zákonníka 

 

Predmet 

podnikania- 

§ 2 ods. 1 písm. c) 

ZOR 

listina, ktorou sa preukazuje oprávnenie 

na podnikanie v predmete podnikania, 

ktorý sa navrhuje zapísať 

 živnostenský list, koncesná listina 

alebo iný doklad preukazujúci 

podnikateľské oprávnenie 

Odštepný závod (Iná organizačná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 

 

 

rozhodnutie podnikateľa o zriadení 

odštepného závodu (inej organizačnej 

zložky podniku) a o ustanovení do 

funkcie vedúceho odštepného závodu 

(inej organizačnej zložky podniku) 

 z rozhodnutia musia vyplývať 

zapisované údaje o odštepnom 

závode (inej organizačnej zložke 

podniku) a o ich vedúcom 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

 rozhodnutie podnikateľa o zrušení 

odštepného závodu (inej organizačnej 

zložky podniku) 

 

Zapísané údaje 

o odštepnom závode 

(inej organizačnej 

zložke podniku) 

písomné vyhlásenie podnikateľa o 

zmene zapísaných údajov o odštepnom 

závode (inej organizačnej zložke 

podniku) 

 

 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 

Deň vzniku funkcie 

vedúceho odštepného 

závodu (inej 

organizačnej zložky 

podniku) 

listina preukazujúca vznik funkcie 

vedúceho odštepného závodu (inej 

organizačnej zložky podniku) 

 z listiny musí vyplývať deň vzniku 

funkcie vedúceho odštepného 

závodu (inej organizačnej zložky 

podniku) 

Deň skončenia funkcie 

vedúceho odštepného 

závodu (inej 

organizačnej zložky 

podniku) 

 

listina preukazujúca skončenie funkcie 

vedúceho odštepného závodu (inej 

organizačnej zložky podniku) 

 

 

 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie vedúceho 

odštepného závodu (inej 

organizačnej zložky podniku) 

Prokúra – § 2 ods. 1 písm. g) ZOR  

Prokurista – § 2 ods. 1 písm. g) ZOR 

 listina preukazujúca udelenie prokúry  

jednému prokuristovi alebo viacerým 

prokuristom 

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o prokuristovi 

listina preukazujúca skončenie funkcie 

prokuristu  

 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie prokuristu  
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Spôsob konania 

prokuristu 

(prokuristov)  

za podnikateľa 

listina preukazujúca udelenie prokúry 

jednému prokuristovi alebo viacerým 

prokuristom 

 z listiny musí vyplývať spôsob 

konania prokuristu (prokuristov) za 

podnikateľa 

Predaj podniku alebo 

časti podniku – 

 

§ 488 OBCH 

zmluva o predaji podniku alebo časti 

podniku 

 

 

 

 

Prevzatie imania 

verejnej obchodnej 

spoločnosti – 

 

§ 88a OBCH 

rozhodnutie podnikateľa o prevzatí 

imania verejnej obchodnej spoločnosti 
 forma rozhodnutia podľa § 88a ods. 

2 OBCH (písomná forma s úradne 

osvedčeným podpisom) 

 z rozhodnutia musia vyplývať 

zapisované údaje o zanikajúcej 

verejnej obchodnej spoločnosti 

 

Vysvetlivky k použitým skratkám: 

ZOR zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

OBCH  zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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