
 

 

 

 

 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O DRUŽSTVE 

DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 

 

Obchodný register 

Okresný súd            

Ulica       Číslo       

Obec       

PSČ       

 

Oddiel: Dr Vložka číslo:       /       

 

NAVRHOVATEĽ 
 

TITUL 

PRED 

MENOM 

MENO 

PRIEZVISKO/ 

OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV 

TITUL 

ZA 

MENOM 

BYDLISKO/ SÍDLO    

Názov ulice/ 
verejného 

priestranstva 

Súpisné/ 
orientačné  

číslo 

Názov obce  PSČ Štát 

                                                      

 

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

zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto údajov:  
 

Označi

ť 

zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Obchodné meno             

 
Sídlo     
a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Súpisné/ orientačné  číslo             

 c) Názov obce              

 d) PSČ             

 IČO              

 Právna forma             

 Predmet podnikania 

(činnosti)  
            



 

 Štatutárny orgán  Predstavenstvo  

   Predseda družstva 

  Člen družstva poverený členskou schôdzou 

 Funkcia  Predseda predstavenstva 

 

 

 Podpredseda predstavenstva 

  Člen predstavenstva 

  Člen družstva poverený členskou schôdzou 

 1. Titul pred menom             

 2. Meno             

 3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Súpisné/ orientačné  číslo             

 c) Názov obce              

 d) PSČ             

 e) Štát             

 6. Dátum narodenia             

 7. Rodné číslo             

 
8. Iný identifikačný údaj, ak 

rodné číslo v SR nie je 

pridelené 
            

 9. Deň vzniku funkcie             

 10. Deň skončenia funkcie             

 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene družstva 

 Spôsob konania štatutárneho 

orgánu v mene družstva 
            

 
Organizačná zložka  

 

 1. Označenie              

 2. Adresa umiestnenia   
 a) Názov ulice/verejného priestranstva             

 b) Súpisné/ orientačné  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) Súpisné/ orientačné  číslo             

 e3) Názov obce              

 e4) PSČ             

 e5) Štát             



 

 f) Dátum narodenia             

 g) Rodné číslo             

 
h) Iný identifikačný údaj, ak rodné 

číslo v SR nie je pridelené             

 i) Deň vzniku funkcie             

 j) Deň skončenia funkcie             

 Prokúra 

 Prokurista 

 1. Titul pred menom             

 2. Meno             

 3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Súpisné/ orientačné  číslo             

 c) Názov obce              

 d) PSČ             

 e) Štát             

 6. Dátum narodenia             

 7. Rodné číslo             

 
8. Iný identifikačný údaj, ak 

rodné číslo v SR nie je 

pridelené  
            

 9. Deň vzniku funkcie             

 10. Deň skončenia funkcie             

 Spôsob konania prokuristu (prokuristov) za podnikateľa 

 Spôsob konania prokuristu 

(prokuristov) za podnikateľa 
            

 Kontrolná komisia/člen kontrolnej komisie 

 1. Titul pred menom             

 2. Meno             

 3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Súpisné/ orientačné  číslo             

 c) Názov obce              

 d) PSČ             

 e) Štát             

 6. Dátum narodenia             

 7. Rodné číslo             

 

8. Iný identifikačný údaj, ak 

rodné číslo v SR nie je 

pridelené 
            

 9. Deň vzniku funkcie             

 10. Deň skončenia funkcie             

 Zapisované základné 

imanie 

            
 

 Výška základného             



 

 členského vkladu 

 Likvidácia 

 
Vstup  

do likvidácie 
            

 
Skončenie  

likvidácie 
            

 Likvidátor/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 2. Meno             

 3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Súpisné/ orientačné  číslo             

 c) Názov obce              

 d) PSČ             

 e) Štát             

 6. Dátum narodenia             

 7. Rodné číslo             

 8. Iný identifikačný údaj, ak 

rodné číslo v SR nie je 

pridelené 
            

 9. Deň vzniku funkcie             

 10. Deň skončenia funkcie             

 
Likvidátor/právnická osoba 

 
1. Obchodné meno             

 
2. Sídlo      

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 
b) Súpisné/ orientačné  číslo             

 
c) Názov obce              

 
d) PSČ             

 
e) Štát             

 
3. IČO (pridelené v SR)               

 
4. Iné identifikačné číslo             

 
5. Fyzická osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť likvidátora – právnickej osoby 

 
a) Titul pred menom             

 
b) Meno             

 
c) Priezvisko             



 

 
d) Titul za menom             

 
e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 
e2) Súpisné/ orientačné  číslo             

 
e3) Názov obce              

 
e4) PSČ             

 
e5) Štát             

 
f) Dátum narodenia             

 
g) Rodné číslo             

 h) Iný identifikačný údaj, ak rodné 

číslo v SR nie je pridelené             

 
6. Deň vzniku funkcie             

 
7. Deň skončenia funkcie             

 
Spôsob konania likvidátora (likvidátorov) v mene družstva 

 Spôsob konania likvidátora 

(likvidátorov)  

v mene družstva 

            

 Zlúčenie/rozdelenie zlúčením 

 
Družstvo je právnym 

nástupcom v dôsledku 

 Zlúčenia 

 
 Rozdelenia zlúčením 

 
 Družstvo je právnym nástupcom zanikajúceho družstva (družstiev) 

 
Zanikajúce družstvo 

(družstvá) 

 Slovenské zanikajúce družstvo (družstvá) 

 Zahraničné zanikajúce družstvo (družstvá) 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo      

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Súpisné/ orientačné  číslo             

 c) Názov obce              

 d) PSČ             

 e) Štát             

 3. IČO (pridelené v SR)             

 4. Iné identifikačné číslo             

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spoločnosti 

 
 

Družstvo ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti prevzalo jej imanie  



 

 Verejná obchodná spoločnosť, ktorej imanie bolo prevzaté 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo                

 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Súpisné/ orientačné  číslo             

 c) Názov obce              

 d) PSČ             

 3. IČO (pridelené v SR)             

 4. Iné identifikačné číslo             

 Predaj 

  podniku             

  časti podniku 

 
Družstvo založené na 

 dobu 

určitú  do      .     .       
 dobu  

určitú    do        .     .       
  

   
dobu neurčitú  

dobu neurčitú 

 
    Zoznam iných ďalších právnych skutočností 

    Iné ďalšie právne skutočnosti             

 

 

Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve 

do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísať k       .       .        . 

 

 

PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O DRUŽSTVE 

DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 

 
Poradové 

číslo 
Názov prílohy 

         

 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 

zapísaných údajov o družstve do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na 

zápis sú správne a úplné. 

 

Družstvo 

      

 

 

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 elektronickými 

prostriedkami   

II. potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnúť na súd   

Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Obchodné meno – 

§ 2 ods. 1  

písm. a) ZOR 

 

rozhodnutie členskej schôdze o zmene 

stanov 

 

 z rozhodnutia vyplýva zmena 

obchodného mena 

 obchodné meno nemôže byť totožné 

s obchodným menom už zapísaným 

v obchodnom registri, a to bez 

ohľadu na dodatok označujúci 

právnu formu 

Sídlo     

§ 2 ods. 1  

písm. a) ZOR 

 

rozhodnutie členskej schôdze o zmene  

-  sídla spoločnosti  

-  

písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti 

alebo jej časti s úradne osvedčeným 

podpisom alebo písomný súhlas väčšiny 

podielových spoluvlastníkov 

nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o 

podielové spoluvlastníctvo k 

nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej 

podľa veľkosti ich podielov, s úradne 

osvedčenými podpismi  

 

listina, ktorou sa preukazuje užívacie 

právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti 

alebo jej časti ako sídla alebo miesta 

podnikania nevylučuje 

 

 z rozhodnutia vyplýva zmena sídla 

 

 § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka 

 

 Súhlas vlastníka sa nevyžaduje, ak 

právo na užívanie nehnuteľnosti 

alebo jej časti ako sídla alebo miesta 

podnikania vyplýva z katastra 

nehnuteľností. 

 

Predmet podnikania 

(činnosti) – 

§ 2 ods. 1  

písm. c) ZOR 

rozhodnutie členskej schôdze o zmene 

stanov 

 z rozhodnutia vyplýva zmena 

predmetu podnikania (činnosti) 

 

listina, ktorou sa preukazuje oprávnenie 

na podnikanie v predmete podnikania, 

 osvedčenie o živnostenskom 

oprávnení, koncesná listina alebo 



 

 ktorý sa navrhuje zapísať iný doklad preukazujúci oprávnenie 

na podnikanie 

 

Štatutárny orgán družstva – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 

 listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie člena predstavenstva alebo 

predsedu družstva (iného člena družstva 

povereného členskou schôdzou), ak ide 

o malé družstvo 

 

 

 rozhodnutie členskej schôdze 

o voľbe člena predstavenstva alebo 

predsedu družstva (iného člena 

družstva povereného členskou 

schôdzou), ak ide o malé družstvo 

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o týchto osobách 

 

 

 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 

funkcie člena predstavenstva alebo 

predsedu družstva (iného člena družstva 

povereného členskou schôdzou), ak ide 

o malé družstvo 

 rozhodnutie členskej schôdze 

o odvolaní člena predstavenstva 

alebo predsedu družstva (iného 

člena družstva povereného členskou 

schôdzou), ak ide o malé družstvo 

 iná listina, ktorá preukazuje 

skončenie funkcie člena 

predstavenstva alebo predsedu 

družstva (iného člena družstva 

povereného členskou schôdzou), 

ak ide o malé družstvo 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie takejto osoby 
 

Spôsob konania 

štatutárneho orgánu 

v mene družstva 

rozhodnutie členskej schôdze o zmene 

stanov 

 z rozhodnutia vyplýva zmena 

spôsobu konania štatutárneho 

orgánu v mene družstva 

 obmedzenie štatutárneho orgánu sa 

do obchodného registra nezapisuje 

(§ 13 ods. 4 OBCH) 

Kontrolná komisia – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 

 listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie člena kontrolnej komisie 
 rozhodnutie členskej schôdze 

o voľbe člena kontrolnej komisie 

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o členovi kontrolnej komisie 

 

 listina, ktorou sa preukazuje skončenie 

funkcie člena kontrolnej komisie 
 rozhodnutie členskej schôdze 

o odvolaní člena kontrolnej komisie 

 iná listina, z ktorej vyplýva 

skončenie funkcie člena kontrolnej 

komisie 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie člena kontrolnej 

komisie 

 

Organizačná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 



 

 rozhodnutie príslušného orgánu družstva 

o zriadení organizačnej zložky podniku 

 z rozhodnutia musia vyplývať 

zapisované údaje o organizačnej 

zložke podniku a o jej vedúcom  

 

rozhodnutie príslušného orgánu družstva 

o zrušení organizačnej zložky podniku 

 

 

Zapísané údaje 

o  organizačnej zložke 

podniku 

rozhodnutie príslušného orgánu družstva 

o zmene zapísaného údaja 

o  organizačnej zložke podniku 

 

Vedúci organizačnej zložky podniku – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 

Deň vzniku funkcie listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie vedúceho organizačnej zložky 

podniku 

 

 

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o zriadení organizačnej 

zložky podniku, ktorým sa súčasne 

vymenúva prvý vedúci organizačnej 

zložky podniku 

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o vymenovaní vedúceho 

organizačnej zložky podniku 

počas trvania organizačnej zložky 

podniku 

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o vedúcom 

 

Deň skončenia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skončenie 

funkcie vedúceho organizačnej zložky 

podniku 

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o zrušení organizačnej 

zložky podniku 

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o odvolaní vedúceho 

organizačnej zložky podniku 

 iná listina preukazujúca skončenie 

funkcie vedúceho organizačnej 

zložky podniku 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie vedúceho 

 

Prokúra – § 2 ods. 1 písm. g) ZOR 

Prokurista – § 2 ods. 1 písm. g) ZOR 

 doklad preukazujúci udelenie prokúry 

jednému prokuristovi alebo viacerým 

prokuristom 

 

 

 

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o udelení prokúry, 

z ktorého musia vyplývať 

zapisované údaje o prokuristovi 

(prokuristoch) 

 Udelenie prokúry je účinné od 

zápisu do obchodného registra (§ 14 

ods. 6 OBCH)   

 



 

 doklad preukazujúci skončenie funkcie 

prokuristu  

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o odvolaní prokuristu  

 iná listina preukazujúca skončenie 

funkcie prokuristu 

 z listín musí vyplývať deň 

skončenia funkcie prokuristu  

 

Spôsob konania 

prokuristu 

(prokuristov) 

za družstvo 

doklad preukazujúci udelenie prokúry 

jednému prokuristovi alebo viacerým 

prokuristom 

 

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o udelení prokúry 

 z listiny musí vyplývať spôsob 

konania prokuristu (prokuristov) 

za družstvo 

 

Výška zapisovaného 

základného imania –  

§ 2 ods. 2 písm. f) 

ZOR 

rozhodnutie členskej schôdze 

o zvýšení/znížení základného imania 

 

Výška základného 

členského vkladu –  

§ 2 ods. 2 písm. f) 

ZOR 

rozhodnutie členskej schôdze o zmene 

stanov 

 z rozhodnutia vyplýva zmena výšky 

základného členského vkladu 

Vstup družstva do likvidácie a skončenie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 

Vstup do likvidácie listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 

družstva bez právneho nástupcu a jeho 

vstup do likvidácie 

 

 rozhodnutie členskej schôdze 

družstva o zrušení družstva a jeho 

vstupe do likvidácie 

 zloženie preddavku na likvidáciu 

 

Skončenie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skončenie 

likvidácie 

 

 rozhodnutie členskej schôdze 

o schválení účtovnej závierky, 

konečnej správy o priebehu 

likvidácie a návrhu na rozdelenie 

likvidačného zostatku 

 rozhodnutie členskej schôdze 

o zrušení rozhodnutia o zrušení 

družstva pred rozdelením 

likvidačného zostatku 

 doklad preukazujúci uloženie 

likvidačného zostatku do úschovy 

 

Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. l) ZOR 

Deň vzniku funkcie 

likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie likvidátora 

 listina, ktorou sa preukazuje 

zrušenie družstva jeho vstup 

do likvidácie a ktorou sa súčasne 

ustanovuje do funkcie likvidátor 

(likvidátori)  

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o vymenovaní likvidátora 

 z listiny musia vyplývať zapisované 



 

údaje o likvidátorovi  

 likvidátorom môže byť len osoba 

uvedená v § 72 OBCH 

 

Deň skončenia funkcie 

likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 

funkcie likvidátora 

 listina, ktorou sa preukazuje 

skončenie likvidácie družstva 

 rozhodnutie príslušného orgánu 

družstva o odvolaní likvidátora 

 iná listina, z ktorej vyplýva 

skončenie funkcie likvidátora 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie likvidátora 

 

Spôsob konania 

likvidátora 

(likvidátorov) v mene 

družstva 

 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie likvidátora (likvidátorov) 

 

 z listiny musí vyplývať spôsob 

konania likvidátora (likvidátorov) 

v mene družstva 

Prevzatie imania 

verejnej obchodnej 

spoločnosti – 

§ 88a OBCH 

rozhodnutie príslušného orgánu družstva 

o prevzatí imania verejnej obchodnej 

spoločnosti, v ktorej je družstvo 

preberajúcim spoločníkom 

 forma rozhodnutia  

podľa § 88a ods. 2 OBCH (písomná 

forma s úradne osvedčeným 

podpisom) 

 z rozhodnutia musia vyplývať 

zapisované údaje o zanikajúcej 

verejnej obchodnej spoločnosti 

 

Predaj podniku alebo 

časti podniku – 

§ 488 OBCH 
 

zmluva o predaji podniku alebo časti 

podniku 

 

 

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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