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Miesto na nalepenie kolkovej známky

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O ŠTÁTNOM 

PODNIKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

Obchodný register

Okresný súd 

Ulica íslo

Obec

PS

Oddiel: Pš Vložka íslo:       /       

NAVRHOVATE

 Štátny podnik  Zakladate  Likvidátor/likvidátori 

MENO PRIEZVISKO BYDLISKO/SÍDLO 

OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
Názov ulice/ 

verejného priestranstva 

Orienta né/

súpisné íslo

Názov obce/ 

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

zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto údajov:

Ozna i

zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

Obchodné meno             

Sídlo

a) Názov ulice/verejného 

priestranstva 
            

b) Orienta né/súpisné íslo             

c) Názov obce             

d) PS             

I O             

Právna forma             

Predmet podnikania 

( innosti)
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Ozna i

zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

Štatutárny orgán

Riadite

1. Meno             

2. Priezvisko             

3. Bydlisko 

a) Názov ulice/verejného 

priestranstva 
            

b) Orienta né/súpisné íslo             

c) Názov obce             

d) PS             

e) Štát             

4. Dátum narodenia             

5. Rodné íslo             

6. De  vzniku funkcie             

7. De  skon enia funkcie             

8. Spôsob konania 

štatutárneho orgánu 

v mene štátneho 

podniku 
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Ozna i

zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ      

Kme ové imanie 
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Ozna i

zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

Odštepný závod 

Organiza ná zložka
Iná organiza ná zložka podniku 

1. Ozna enie             

2. Adresa umiestnenia 

a) Názov ulice/verejného 

priestranstva
            

b) Orienta né/súpisné íslo             

c) Názov obce             

d) PS             

            
3. Predmet podnikania    

( innosti)

            

            

            

            

            

            

            

            

4. Vedúci 

a) Meno             

b) Priezvisko             

c) Bydlisko 

c1) Názov ulice/verejného 

priestranstva 
            

c2) Orienta né/súpisné íslo             

c3) Názov obce             

c4) PS             

c5) Štát             

d) Dátum narodenia             

e) Rodné íslo             

f) De  vzniku funkcie             

g) De  skon enia funkcie             
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Ozna i

zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

Prokúra

Prokurista

1. Meno             

2. Priezvisko             

3. Bydlisko 

a) Názov ulice/verejného 

priestranstva 
            

b) Orienta né/súpisné íslo             

c) Názov obce             

d) PS             

e) Štát             

4. Dátum narodenia             

5. Rodné íslo             

6. De  vzniku funkcie             

7. De  skon enia funkcie             

8. Spôsob konania 

prokuristu 

(prokuristov) 

za podnikate a
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Ozna i

zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

Likvidácia 

Vstup

do likvidácie 
            

Skon enie  

likvidácie 
            

Likvidátor/fyzická osoba 

1. Meno             

2. Priezvisko             

3. Bydlisko 

a) Názov ulice/verejného 

priestranstva 
            

b) Orienta né/súpisné íslo             

c) Názov obce             

d) PS             

e) Štát             

4. Dátum narodenia             

5. Rodné íslo             

6. De  vzniku funkcie             

7. De  skon enia funkcie             

8. Spôsob konania 

likvidátora 

(likvidátorov)  

v mene štátneho 

podniku 
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Ozna i

zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

Likvidácia 

Vstup

do likvidácie 
            

Skon enie  

likvidácie 
            

Likvidátor/právnická osoba 

1. Obchodné meno/ 

názov 
            

2. Sídlo 

a) Názov ulice/verejného 

priestranstva 
            

b) Orienta né/súpisné íslo             

c) Názov obce             

d) PS             

e) Štát             

3. I O             

4. Fyzická osoba, ktorá vykonáva pôsobnos  likvidátora – právnickej osoby 

a) Meno             

b) Priezvisko             

c) Bydlisko 

c1) Názov ulice/verejného 

priestranstva 
            

c2) Orienta né/súpisné íslo             

c3) Názov obce             

c4) PS             

c5) Štát             

d) Dátum narodenia             

e) Rodné íslo             

5. De  vzniku funkcie             

6. De  skon enia funkcie             

7. Spôsob konania 

likvidátora 

(likvidátorov)  

v mene štátneho 

podniku 
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Ozna i

zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

Predaj

podniku 

asti podniku 
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do 

obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísa  k       .       .        . 

PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O ŠTÁTNOM PODNIKU 

DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 

Poradové 

íslo
Názov prílohy 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku 

do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 

                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku 

do obchodného registra:
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 

zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra a všetky prílohy priložené 

k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

Navrhovate

Meno Priezvisko Podpis Osved enie podpisu 

            

            

            

            

            

            

            

            

V d a

Požiadavka na osobné prevzatie/doru ovanie písomností 

Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:  

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

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

o štátnom podniku 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Obchodné meno – 

§ 2 ods. 1  

písm. a) ZOR 

rozhodnutie zakladate a o zmene 

zakladate skej listiny 

z rozhodnutia vyplýva zmena 

obchodného mena (názvu) štátneho 

podniku 

Sídlo – 

§ 2 ods. 1  

písm. a) ZOR 

rozhodnutie zakladate a o zmene 

zakladate skej listiny 

z rozhodnutia vyplýva zmena sídla 

štátneho podniku 

rozhodnutie zakladate a o zmene 

zakladate skej listiny 

z rozhodnutia vyplýva zmena 

predmetu podnikania alebo innosti

štátneho podniku 

Predmet podnikania 

( innosti) – 

§ 2 ods. 1  

písm. c) ZOR 

listina, ktorou sa preukazuje oprávnenie 

na podnikanie v predmete podnikania, 

ktorý sa navrhuje zapísa

živnostenský list, koncesná listina 

alebo iný doklad preukazujúci 

oprávnenie na podnikanie 

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

listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie riadite a štátneho podniku 

listina preukazujúca vymenovanie 

riadite a štátneho podniku 

do funkcie zakladate om 

z listiny musia vyplýva  zapisované 

údaje o riadite ovi štátneho 

podniku 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie

funkcie riadite a štátneho podniku 

listina preukazujúca odvolanie 

riadite a štátneho podniku z funkcie 

zakladate om 

iná listina, ktorá preukazuje 

skon enie funkcie riadite a

štátneho podniku 

z listiny musí vyplýva  de

skon enia funkcie riadite a

Spôsob konania 

štatutárneho orgánu 

v mene štátneho 

podniku – 

§ 2 ods. 1 písm. e) 

ZOR 

vyplýva zo zákona . 111/1990 Zb. 

o štátnom podniku v znení neskorších 

predpisov
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 

listina, ktorou sa preukazuje de  vzniku 

funkcie lena dozornej rady 

listina preukazujúca vymenovanie 

lena dozornej rady do funkcie 

zakladate om 

listina preukazujúca zvolenie lena

dozornej rady do funkcie 

pracovným kolektívom alebo jeho 

delegátmi 

z listiny musia vyplýva  zapisované 

údaje o lenovi dozornej rady 

listina, ktorou sa preukazuje de

skon enia funkcie lena dozornej rady 

listina preukazujúca odvolanie 

lena dozornej rady z funkcie 

zakladate om 

listina preukazujúca odvolanie 

lena dozornej rady z funkcie 

pracovným kolektívom alebo jeho 

delegátmi 

iná listina, z ktorej vyplýva 

skon enie funkcie lena dozornej 

rady 

z listiny musí vyplýva  de

skon enia funkcie lena dozornej 

rady 

Odštepný závod (iná organiza ná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 

rozhodnutie príslušného orgánu 

štátneho podniku o zriadení odštepného 

závodu (inej organiza nej zložky 

podniku)

z rozhodnutia musia vyplýva

zapisované údaje o odštepnom 

závode (inej organiza nej zložke 

podniku) a o jeho vedúcom  

rozhodnutie príslušného orgánu 

štátneho podniku o zrušení odštepného 

závodu (inej organiza nej zložky 

podniku) 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Zapísané údaje 

o odštepnom závode 

(inej organiza nej

zložke podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 

štátneho podniku o zmene zapísaného 

údaja o odštepnom závode (inej 

organiza nej zložke podniku) 

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

De  vzniku funkcie listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie vedúceho odštepného závodu 

(inej organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 

štátneho podniku o zriadení 

odštepného závodu (inej 

organiza nej zložky podniku), 

z ktorého vyplýva vymenovanie 

prvého vedúceho odštepného 

závodu (inej organiza nej zložky 

podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 

štátneho podniku  o vymenovaní 

vedúceho odštepného závodu (inej 

organiza nej zložky podniku) 

z rozhodnutia musí vyplýva  de

vzniku funkcie vedúceho 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

De  skon enia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skon enie

funkcie vedúceho odštepného závodu 

(inej organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu  

štátneho podniku o zrušení 

odštepného závodu (inej 

organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 

štátneho podniku o odvolaní 

vedúceho odštepného závodu 

(inej organiza nej zložky 

podniku) 

iná listina preukazujúca 

skon enie funkcie vedúceho 

odštepného závodu (inej 

organiza nej zložky podniku) 

z listiny musí vyplýva  de

skon enia 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 riadite a štátneho 

podniku o udelení prokúry, 

z ktorého musia vyplýva

zapisované údaje o prokuristovi 

(prokuristoch) 

doklad preukazujúci skon enie funkcie 

prokuristu  

rozhodnutie riadite a štátneho 

podniku o odvolaní prokuristu  

iná listina preukazujúca 

skon enie funkcie prokuristu 

z listiny musí vyplýva  de

skon enia funkcie prokuristu  

Spôsob konania 

prokuristu

(prokuristov)

za štátny podnik 

doklad preukazujúci udelenie prokúry 

jednému prokuristovi alebo viacerým 

prokuristom 

rozhodnutie riadite a štátneho 

podniku  o udelení prokúry, 

z ktorého vyplýva spôsob 

konania prokuristu 

(prokuristov) za štátny podnik 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Kme ové imanie – 

§ 2 ods. 2 písm. f) 

ZOR 

rozhodnutie zakladate a

o zvýšení/znížení kme ového imania 

Vstup štátneho podniku do likvidácie a skon enie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR 

Vstup do likvidácie listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 

štátneho podniku bez právneho 

nástupcu a jeho vstup do likvidácie 

rozhodnutie zakladate a

o zrušení štátneho podniku 

a jeho vstupe do likvidácie 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Skon enie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skon enie

likvidácie

rozhodnutie zakladate a

o schválení ú tovnej závierky 

a kone nej správy o priebehu 

likvidácie

iná listina, ktorou sa preukazuje 

skon enie likvidácie 

Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 

De  vzniku funkcie 

likvidátora

listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 

zrušenie štátneho podniku a 

jeho vstup do likvidácie a 

ktorou sa sú asne ustanovuje 

do funkcie likvidátor 

rozhodnutie zakladate a

o vymenovaní likvidátora 

z listiny musia vyplýva

zapisované údaje 

o likvidátorovi 

De  skon enia funkcie 

likvidátora

listina, ktorou sa preukazuje skon enie

funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 

skon enie likvidácie štátneho 

podniku 

rozhodnutie zakladate a

o odvolaní likvidátora 

iná listina, z ktorej vyplýva 

skon enie funkcie likvidátora 

Spôsob konania 

likvidátora

(likvidátorov)

v mene štátneho 

podniku

listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie likvidátora (likvidátorov) 

z listiny musí vyplýva  spôsob 

konania likvidátora 

(likvidátorov) v mene štátneho 

podniku 

Predaj podniku alebo 

asti podniku – 

§ 488 OBCH

rozhodnutie o privatizácii 

rozhodnutie zakladate a

o zrušení podniku bez 

likvidácie

rozhodnutie zakladate a

o vy atí asti majetku podniku 

vydané pod a zákona                   

. 92/1991 Zb. o podmienkach 

prevodu majetku štátu na iné 

osoby v znení neskorších 

predpisov

vydané v súlade s rozhodnutím 

o privatizácii 

vydané v súlade s rozhodnutím 

o privatizácii 

Vysvetlivky k použitým skratkám: 

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

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


