Strana 660

Príloha è. 2
k vyhláke è. 100/2007 Z. z.

VZOR

Dds (ZME) 51-99
Strana 1/3

A. Návrh na zmenu zápisu v registri
FYZICKÁ OSOBA

Dátum podania návrhu

Poradové
èíslo
a

Registraèné
èíslo
1

Rodné èíslo
2

Titul pred
menom
3

Meno

Priezvisko

4

5

Titul za
menom
6

Zbierka zákonov è. 100/2007

Identifikaèný kód
navrhovate¾a

Obchodné meno navrhovate¾a

Èiastka 56

Èiastka 56
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Dátum podania návrhu

Ulica a èíslo domu
7

Trvalý pobyt
PSÈ
Obec
8
9

tát
10

Miesto podnikania
Ulica a èíslo domu
PSÈ
Obec
11
12
13

tát
14

Interný
identifikátor

Zbierka zákonov è. 100/2007

Identifikaèný kód
navrhovate¾a

Obchodné meno navrhovate¾a
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B. Návrh na zmenu zápisu v registri
PRÁVNICKÁ OSOBA
Identifikaèný kód
navrhovate¾a

Obchodné meno navrhovate¾a

Dátum podania návrhu

Registraèné
èíslo

IÈO

Názov alebo obchodné meno

Právna
forma

a

1

2

3

4

Sídlo
Ulica a èíslo domu
PSÈ
5
6

Obec
7

tát
8

Interný
identifikátor
9

Zbierka zákonov è. 100/2007

Poradové
èíslo

Èiastka 56

Èiastka 56
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VYSVETLIVKY K NÁVRHU NA ZMENU ZÁPISU V REGISTRI
Uvádzajú sa vetky údaje o sprostredkovate¾ovi doplnkového dôchodkového sporenia, aj tie, pri ktorých nedochádza
k zmene.
A. Fyzická osoba
1. Registraèné èíslo sa uvádza registraèným èíslom sprostredkovate¾a doplnkového dôchodkového sporenia v registri sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia prideleným Národnou bankou Slovenska.
2. Rodné èíslo sa uvádza v tvare bez lomky (/). Ak fyzická osoba nemá rodné èíslo, uvádza sa dátum narodenia
v tvare ddmmrrrr.
3. Titul pred menom sa uvádza skratkou akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak fyzická osoba
nemá akademický titul.
4. Meno sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno mena je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno meno alebo
vetky mená fyzickej osoby.
5. Priezvisko sa uvádza tak, e zaèiatoèné písmeno priezviska je ve¾ké, ostatné písmená sú malé. Uvádza sa jedno
priezvisko alebo vetky priezviská fyzickej osoby.
6. Titul za menom sa uvádza skratkou vedeckého alebo akademického titulu fyzickej osoby. Údaj sa neuvádza, ak
fyzická osoba nemá vedecký alebo akademický titul.
7. Ulica a èíslo domu sa uvádzajú názvom ulice a èíslom domu. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza len èíslo
domu.
8. PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45.
9. Obec sa uvádza názvom obce.
10. tát sa uvádza dvojznakovou skratkou tátu pod¾a medzinárodných tandardov ISO 3166  Codes for the representation of names of countries.
11. Miesto podnikania sa uvádza len vtedy, ak je odliné od miesta trvalého pobytu.
12. Interný identifikátor je evidenèné èíslo fyzickej osoby pridelené navrhovate¾om. Údaj sa neuvádza, ak fyzickej
osobe nebol pridelený.
B. Právnická osoba
1. Registraèné èíslo sa uvádza registraèným èíslom sprostredkovate¾a doplnkového dôchodkového sporenia v registri sprostredkovate¾ov doplnkového dôchodkového sporenia prideleným Národnou bankou Slovenska.
2. IÈO je identifikaèné èíslo právnickej osoby, ktoré sa uvádza v tvare osemmiestneho èíselného kódu bez medzier.
3. Ulica a èíslo domu sa uvádzajú názvom ulice a èíslom domu. Pri malých obciach bez ulíc sa uvádza len èíslo domu.
4. PSÈ sa uvádza v tvare pämiestneho èíselného kódu s medzerou za treou èíslicou, napríklad 123 45.
5. Obec sa uvádza názvom obce.
6. tát sa uvádza dvojznakovou skratkou tátu pod¾a medzinárodných tandardov ISO 3166  Codes for the representation of names of countries.
7. Interný identifikátor je evidenèné èíslo právnickej osoby pridelené navrhovate¾om. Údaj sa neuvádza, ak právnickej osobe nebol pridelený.

