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VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 15. decembra 2003,
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do
obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na

zápis priložiť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003
Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis
zmeny zapísaných údajov a návrhov na výmaz zapísaných údajov,

b) zoznam listín, ktoré je potrebné k týmto návrhom priložiť.

Zák ladné ustanoven ia

§ 2

(1) Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
a návrh na výmaz zapísaných údajov sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené
v prílohách.

(2) Tlačivá na podávanie návrhov podľa odseku 1 majú okrem listinnej podoby aj elektronickú
podobu. Elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov podľa odseku 1 je elektronický
formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý
umožňuje vytvorenie návrhu podľa odseku 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.

§ 3

K návrhom podľa § 2 sa prikladajú listiny, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach tejto
vyhlášky a v prílohách.

§ 4

(1) Návrh podľa § 2 sa opatrí kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci
zaplatenie súdneho poplatku podľa osobitného zákona.1) Ak sa návrh podľa § 2 podáva na
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viacerých tlačivách, kolkovou známkou sa opatrí jedno z tlačív. Doklad osvedčujúci zaplatenie
súdneho poplatku sa v rovnakom prípade priloží iba raz.

(2) K návrhu podľa § 2 sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie
právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo
miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa
osobitného predpisu.1a)

(3) Ak návrh podľa § 2 podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k nemu písomné
plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona alebo podľa § 5a ods. 4 zákona v prípade elektronického
podania.

(4) Ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene
podnikateľa, k návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo k návrhu na zápis zmeny
zapísaných údajov sa priloží doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike; to
neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

(5) Ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy, k návrhu podľa § 2 sa priloží
čestné vyhlásenie navrhovateľa, v ktorom je tento údaj uvedený. Podpis navrhovateľa musí byť
úradne osvedčený.

(6) V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa položky „obec“ (v Slovenskej republike) a „štát“
vypĺňajú výberom z číselníkových hodnôt podľa osobitných predpisov.1b)

Podnikate ľ fyz ická osoba

§ 5
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) K návrhu na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra sa okrem listín podľa
§ 4 prikladá listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti,
ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.

§ 6
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe sa okrem listín
podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2.

Vere jná obchodná spo ločnosť

§ 7
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
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(2) K návrhu na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín
podľa § 4 prikladá

a) spoločenská zmluva,

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.

§ 8
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti sa okrem listín
podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4.

Komandi tná spo ločnosť

§ 9
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

(2) K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4
prikladá

a) spoločenská zmluva,

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

c) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2) ak
boli vklad alebo časť vkladu splatené pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.

§ 10
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti sa okrem listín podľa
§ 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 6.

Spo ločnosť s   ručen ím obmedzeným

§ 11
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

(2) K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa okrem
listín podľa § 4 prikladá
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a) spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,

b) stanovy, ak boli prijaté,

c) písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch
spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba,

d) písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom,
má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,

e) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

f) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2)

g) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote
prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný
vklad,

h) súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu2a) alebo písomné čestné vyhlásenie zakladateľa,
že nemá povinnosť podľa osobitného predpisu.2aa)

§ 12
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným sa okrem
listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 8 a znalecký posudok
alebo účtovná závierka overená audítorom,2ab) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje
nepeňažnými vkladmi.

(3) Ak ide o prípad podľa osobitného zákona,2ac) k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa
okrem údajov podľa odseku 2 prikladá súhlas správcu dane2a) alebo písomné čestné vyhlásenie
spoločníka a nadobúdateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného zákona.2aa)

Akc iová spo ločnosť

§ 13
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 9.

(2) K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4
prikladá

a) zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,

b) stanovy,

c) rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené
dozornou radou,

d) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

e) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2)
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f) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá
emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,

g) iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

(3) Ak sa akciová spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis
akciovej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa odseku 2 prikladá

a) výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení,

b) listina upisovateľov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov
akcií,

c) notárska zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia.

§ 14
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 10. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4
prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 10 a znalecký posudok alebo účtovná
závierka overená audítorom,2ab) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.

Družstvo

§ 15
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 11.

(2) K návrhu na zápis družstva do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva,

b) stanovy družstva,

c) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

d) doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.

§ 16
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve sa podáva na tlačive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 12. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
listiny ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 12.

Európske zoskupenie hospodárskych záu jmov

§ 16a
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa
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podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.

(2) K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra
sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) zakladateľská zmluva,

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.

§ 16b
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa
podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych
záujmov sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 21.

§ 16c
Návrh na výmaz po premiestnení sídla

(1) Návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje
sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2ad) z obchodného registra sa
podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22.

(2) K návrhu na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo
svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,

b) listina, ktorou sa preukazuje, že európske zoskupenie hospodárskych záujmov bolo zapísané do
obchodného registra alebo inej evidencie v štáte nového sídla.

§ 16d
Návrh na zápis po premiestnení sídla

(1) Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje
sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2ad) do obchodného registra sa
podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.

(2) K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje
sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,

b) doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho zoskupenia hospodárskych
záujmov v štáte jeho pôvodného sídla.

Európska spo ločnosť

§ 16e
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 23.

(2) K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia,



25/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú

a) rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení európskej
spoločnosti splynutím alebo zlúčením o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení,

b) osvedčenia podľa osobitného predpisu,2b)

c) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného
predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa
osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa
osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,

d) stanovy európskej spoločnosti,

e) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

f) iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.

(3) K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako holdingová spoločnosť, do
obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú

a) rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej
európskej spoločnosti o schválení zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti,

b) doklad o zverejnení návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti podľa
osobitného predpisu,2f)

c) písomná správa o preskúmaní návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti
jedným znalcom alebo viacerými znalcami,

d) čestné vyhlásenie, že spoločníci alebo akcionári spoločností podieľajúcich sa na založení
holdingovej európskej spoločnosti splnili podmienku podľa osobitného predpisu,2g)

e) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného
predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa
osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa
osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,

f) stanovy európskej spoločnosti,

g) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

h) iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.

(4) K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť, do
obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 a § 13 ods. 2 a 3 prikladá

a) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2h)

b) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného
predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa
osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa
osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody.

(5) Pri založení európskej spoločnosti zmenou právnej formy akciovej spoločnosti na európsku
spoločnosť podľa osobitného predpisu2i) sa primerane uplatní § 23 ods. 1 až 3. K návrhu na zápis
takto založenej európskej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) projekt zmeny právnej formy v znení schválenom na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti,
ktorá mení právnu formu na európsku spoločnosť,

b) doklad o zverejnení projektu zmeny právnej formy podľa osobitného predpisu,2j)
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c) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2k)

d) stanovy európskej spoločnosti v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,

e) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného
predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa
osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa
osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,

f) iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.

§ 16f
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 24.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa okrem listín podľa
§ 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 24.

§ 16g
Návrh na výmaz po premiestnení sídla

(1) Návrh na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,2l) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 25.

(2) K návrhu na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej
republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,

b) listina, ktorou sa preukazuje, že európska spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra
alebo inej evidencie v štáte nového sídla.

§ 16h
Návrh na zápis po premiestnení sídla

(1) Návrh na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,2l) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 23.

(2) K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej
republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,

b) listina, ktorou sa preukazuje zverejnenie návrhu na premiestnenie sídla európskej spoločnosti
v štáte jeho pôvodného sídla.

Európske družstvo

§ 16i
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 26.
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(2) K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do
obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú

a) rozhodnutia členských schôdzí družstiev podieľajúcich sa na založení európskeho družstva
splynutím alebo zlúčením o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení,

b) návrh zmluvy o splynutí alebo návrh zmluvy o zlúčení podľa osobitného predpisu,2la)

c) osvedčenie podľa osobitného predpisu,2lb)

d) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje
osobitný predpis 2lc) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2lc) alebo
písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného
predpisu2lc) uplynula bez uzavretia dohody,

e) stanovy európskeho družstva,

f) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

g) iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(3) K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo zmenou právnej formy družstva na
európske družstvo podľa osobitného predpisu,2ld) do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4
prikladá

a) návrh podmienok zmeny, ktorou sa mení právna forma družstva na európske družstvo, v znení
schválenom členskou schôdzou družstva,

b) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2le)

c) stanovy európskeho družstva v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,

d) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje
osobitný predpis2lc) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2lc) alebo
písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného
predpisu2lc) uplynula bez uzavretia dohody,

e) iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(4) K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo iným spôsobom podľa osobitného
predpisu,2ld) do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi európskeho družstva,

b) stanovy európskeho družstva,

c) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

d) doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania,

e) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu.2lf)

§ 16j
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa podáva na tlačive,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 27.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa okrem listín podľa § 4
prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 27.
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§ 16k
Návrh na výmaz po premiestnení sídla

(1) Návrh na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,2lg) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 28.

(2) K návrhu na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej
republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,

b) listina, ktorou sa preukazuje, že európske družstvo bolo zapísané do obchodného registra alebo
do inej evidencie v štáte nového sídla.

§ 16l
Návrh na zápis po premiestnení sídla

(1) Návrh na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,2lg) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 26.

(2) K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej
republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,

b) doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho družstva v štáte jeho pôvodného
sídla.

Štátny podnik

§ 17
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis štátneho podniku do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 13.

(2) K návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4
prikladá

a) zakladacia listina,

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

c) súhlas príslušného orgánu štátnej správy s predmetom podnikania alebo činnosti, ak osobitné
predpisy takýto súhlas vyžadujú.

§ 18
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku sa podáva na tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 14.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku sa okrem listín podľa § 4
prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 14.
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Podnik zahran ične j osoby a  organ izačná z ložka podniku zahran ične j
osoby

§ 19
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej
osoby do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

(2) K návrhu na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej
osoby do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) zakladateľský dokument zahraničnej osoby; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,

b) stanovy zahraničnej osoby, ak boli prijaté; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,

c) rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku
zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,

d) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

e) osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré
obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje
povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie alebo písomné
vyhlásenie zahraničnej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť
zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie,

f) iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

§ 20
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej
zložke podniku zahraničnej osoby sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej
zložke podniku zahraničnej osoby sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých vzor je
uvedený v prílohe č. 16.

Iná právn ická osoba

§ 21
Návrh na prvý zápis

(1) Návrh na zápis právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe
osobitného zákona, do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
č. 17.

(2) K návrhu na zápis právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe
osobitného zákona, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) zakladateľský dokument a stanovy právnickej osoby, ak sa vyhotovujú,

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má
do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania; to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto
činnosti oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania ustanovuje osobitný zákon,

c) iná listina ustanovená osobitným zákonom, ktorý upravuje právne postavenie tejto právnickej
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osoby.

§ 22
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa do obchodného
registra zapisuje na základe osobitného zákona, sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe č. 18.

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa do obchodného
registra zapisuje na základe osobitného zákona, sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny,
ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 18, ak osobitný zákon upravujúci právne postavenie tejto
právnickej osoby neustanovuje inak.

§ 23
Návrh na zápis zmeny právnej formy

(1) Návrh na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva na inú právnu
formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

(2) Na výmaz zapísaných údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve, ku ktorému dochádza
v dôsledku zmeny právnej formy, sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov pre
obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ktoré mení právnu formu na inú právnu formu obchodnej
spoločnosti alebo družstvo.

(3) Na zápis údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve po zmene právnej formy sa použije
tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra pre
navrhovanú novú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstva.

(4) K návrhu na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva do
obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

a) rozhodnutie o zmene právnej formy,

b) spoločenská zmluva alebo stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,

c) rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva, ak obchodná spoločnosť mení právnu
formu na akciovú spoločnosť a ak predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada,

d) znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť alebo
družstvo, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti,
ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovania
návrhu rozhodnutia o zmene právnej formy zodpovedá výške vkladov spoločníkov do obchodnej
spoločnosti alebo družstva po zmene právnej formy,

e) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov na zmenu právnej formy.

§ 23a

Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskej spoločnosti na
akciovú spoločnosť. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa okrem
listín podľa § 23 ods. 4 prikladá čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.2m)

§ 23b

Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskeho družstva na
družstvo. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa okrem listín podľa
§ 23 ods. 4 prikladá čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.2n)
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Návrh na záp is úda jov pr i sp lynut í , z lúčen í a   rozde len í obchodných
spo ločnost í

§ 24
Návrh na zápis údajov pri splynutí

(1) Návrh na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností do obchodného registra sa
podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku splynutia
zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na
výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

(3) Na zápis novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov,
ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného
zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené
na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.

(4) K návrhu na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4
prikladá

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

b) schválená zmluva o splynutí obchodných spoločností,

c) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

§ 25
Návrh na zápis údajov pri zlúčení

(1) Návrh na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa
odsekov 2 a 3.

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach
zanikajúcich v dôsledku zlúčenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3)
sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

(3) Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na
základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené
na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.

(4) K návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4
prikladá

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

b) rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o zlúčení spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje
inak,6)

c) schválená zmluva o zlúčení obchodných spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)

d) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

§ 25a
Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných

spoločností

(1) Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných
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spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 až 4.

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach
zanikajúcich v dôsledku cezhraničného splynutia alebo cezhraničného zlúčenia zapisujú do
obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej
osoby z obchodného registra.

(3) Na zápis novovznikajúcej nástupnickej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov,
ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného
zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené
na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.

(4) Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na
základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené
na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.

(5) K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných
spoločností do obchodného registra sa okrem listín uvedených v § 4 prikladá:

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

b) listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného
zlúčenia alebo cezhraničného splynutia, bola zapísaná do obchodného registra alebo inej
evidencie, ak výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia je nástupnícka
spoločnosť so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a ak právo štátu, ktorým sa
nástupnícka spoločnosť spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej
evidencie,

c) rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o cezhraničnom zlúčení spoločnosti, ak osobitný zákon
neustanovuje inak,6)

d) schválená zmluva o cezhraničnom splynutí alebo o cezhraničnom zlúčení, ak osobitný zákon
neustanovuje inak,6)

e) zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení schválená príslušným
orgánom spoločnosti zahraničnej zúčastnenej spoločnosti v cudzom jazyku s overeným
prekladom do štátneho jazyka,

f) osvedčenie notára podľa osobitného predpisu,6a)

g) osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu, na ktorého
území má zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo podľa osobitného predpisu,6a) a to za každú
zúčastnenú spoločnosť jedno osvedčenie alebo iná verejná listina,

h) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný
predpis,6b) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,6b) alebo písomné
vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6b)
uplynula bez uzavretia dohody,

i) iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.

§ 26
Návrh na zápis údajov pri rozdelení

(1) Návrh na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačivách podľa
odsekov 2 a 3.

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti zanikajúcej v dôsledku rozdelenia
zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na
výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.
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(3) Na zápis novovznikajúcich nástupníckych spoločností do obchodného registra a na zápis
údajov, ktoré sa pri novovznikajúcich nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného
registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti
do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej
spoločnosti.

(4) Ak ide o rozdelenie obchodnej spoločnosti zlúčením, na zápis údajov, ktoré sa pri
nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5)
sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy
nástupníckej spoločnosti.

(5) K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4
prikladá

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

b) schválený projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti,

c) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

(6) K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením sa okrem listín podľa
§ 4 prikladá

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

b) rozhodnutia nástupníckych spoločností o rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením,

c) schválený projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti,

d) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

§ 26a

Ustanovenia § 24 až 26 sa primerane použijú na družstvo.

§ 27
Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení štátnych podnikov

(1) Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení štátnych podnikov sa podáva na
tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri štátnom podniku zanikajúcom v dôsledku splynutia, zlúčenia
alebo rozdelenia zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej
osoby z obchodného registra.

(3) Na zápis údajov, ktoré sa pri štátnom podniku vznikajúcom v dôsledku splynutia alebo
rozdelenia štátnych podnikov alebo pri štátnom podniku, ktorý je právnym nástupcom štátneho
podniku zanikajúceho v dôsledku zlúčenia, sa použije tlačivo

a) návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra, ak ide o splynutie alebo rozdelenie,

b) návrhu na zmenu zapísaných údajov o štátnom podniku, ak ide o zlúčenie.

(4) K návrhu na zápis údajov pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení štátnych podnikov sa okrem
listín podľa § 4 prikladá listina podľa § 28 ods. 3 písm. b).

§ 28
Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

(1) Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem návrhu na výmaz podľa
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§ 16c, § 16g a § 16k podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.

(2) Ak nejde o výmaz podnikateľa fyzickej osoby a výmaz právnickej osoby, ktorá sa do
obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, k návrhu na výmaz zapísanej osoby
z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. 1, 3 a 5 prikladá rozhodnutie spoločníkov
alebo príslušného orgánu zapísanej osoby alebo rozhodnutie zakladateľa, ak je zapísanou osobou
štátny podnik, alebo rozhodnutie členov, ak je zapísanou osobou európske zoskupenie
hospodárskych záujmov o zrušení zapísanej osoby.

(3) Ak ide o zrušenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku bez likvidácie,
k návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku sa ako podklad na
zápis údajov, ktoré sa pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodnej spoločnosti, družstva alebo
štátneho podniku zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona, prikladajú

a) rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo
družstiev o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ak ide o splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie
obchodnej spoločnosti alebo družstva a ak osobitný zákon neustanovuje inak,7)

b) rozhodnutie zakladateľa alebo zakladateľov o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ak ide
o splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie štátneho podniku.

(4) Ak ide o zrušenie zapísanej osoby s likvidáciou, k návrhu na výmaz zapísanej osoby
z obchodného registra sa prikladá

a) schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu podľa
osobitného zákona,7a)

b) schválená konečná správa o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie
likvidačného zostatku s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)

c) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

(5) Ak ide o výmaz akciovej spoločnosti, k návrhu na výmaz sa prikladajú listiny, ktoré
preukazujú, že všetky listinné akcie spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné alebo že
všetky zaknihované akcie boli zrušené.

(6) Ak nejde o prípad podľa osobitného zákona,8) k návrhu na výmaz sa prikladá súhlas správcu
dane.

§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012

Elektronická podoba tlačiva na podávanie návrhov podľa § 2 ods. 1 vo formáte RTF sa používa
na podanie v elektronickej podobe do 31. októbra 2012.

§ 28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013

K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej
spoločnosti založenej pred 1. decembrom 2013 podanému do 28. februára 2014 možno namiesto
výpisu z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúceho splatenie peňažných
vkladov alebo ich častí pripojiť písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu.9)
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§ 29
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Daniel Lipšic v. r. 
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
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P1/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKATE A FYZICKEJ OSOBY 
DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  

BYDLISKO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO PRIEZVISKO 

TITUL 
ZA 

MENOM
Názov ulice/ verejného 

priestranstva 

Orienta
né/ 

súpisné 
íslo 

Názov obce PS  Stát 
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P1/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva        
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

III Miesto podnikania  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva        
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

IV Údaje o podnikate ovi  
 a) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Dátum narodenia       
 f) Rodné íslo       

V I O       

VI 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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P1/3 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom        
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       c4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       
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P1/4 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1. Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4. Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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P1/5 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis podnikate a fyzickej osoby do obchodného 

registra navrhujem zapísa  k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS PODNIKATE A FYZICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO 
REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis podnikate a fyzickej osoby do obchodného registra 
(vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis podnikate a fyzickej osoby do obchodného 
registra:  
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P1/6 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis podnikate a fyzickej osoby 
do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Podnikate  fyzická osoba 

      

 
 

Titul 
pred 

menom 
Meno Priezvisko Titul za 

menom 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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Príloha č. 2
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
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P2/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 
NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O PODNIKATE OVI 

FYZICKEJ OSOBE DO OBCHODNÉHO REGISTRA 
 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
Oddiel: Firm Vložka íslo:       /       
 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO PRIEZVISKO 

TITUL 
ZA 

MENOM
Názov ulice/ verejného 

priestranstva 

Orienta
né/ 

súpisné 
íslo 

Názov obce PS  Stát 
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P2/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem zápis/výmaz týchto údajov:  
 
Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Obchodné meno             

 Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             

 Miesto podnikania  

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 
 

Údaje 
o podnikate ovi  

 a) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul pred menom             
 e) Dátum narodenia             
 f) Rodné íslo             

 
 

I O             

 
 

Predmet podnikania             
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P2/3 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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P2/4 

Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 
  Podnikate  fyzická osoba prevzal imanie verejnej obchodnej spolo nosti 
 Verejná obchodná spolo nos , ktorej imanie bolo prevzaté 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              

 3. I O             

 Predaj 
  podniku 

  asti podniku 
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikate ovi  

fyzickej osobe do obchodného registra navrhujem zapísa  k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O PODNIKATE OVI 
FYZICKEJ OSOBE DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikate ovi fyzickej 
osobe do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikate ovi 
fyzickej osobe do obchodného registra:  
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Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov 
o podnikate ovi fyzickej osobe do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu 

na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Podnikate  fyzická osoba 

      

 
 

Titul 
pred 

menom 
Meno Priezvisko Titul za 

menom 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   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31

������� 	�� 
����� ������� �� ����	��� ������ ����

P2/8 

 Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov 
o podnikate ovi fyzickej osobe. 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Obchodné meno 
podnikate a –  

§ 2 ods. 1 písm. a) 
ZOR  

písomné vyhlásenie podnikate a o 
zmene obchodného mena alebo iný 
doklad, ktorý preukazuje zmenu 
v údajoch podnikate ského oprávnenia 

 

Bydlisko 
podnikate a - 

§ 2 ods. 1 písm. a) 
ZOR 

písomné vyhlásenie podnikate a o 
zmene bydliska alebo iný doklad, ktorý 
preukazuje zmenu v údajoch 
podnikate ského oprávnenia 

 

Miesto podnikania 
podnikate a - 

§ 2 ods. 1 písm. a) 
ZOR 

písomné vyhlásenie podnikate a o 
zmene miesta podnikania alebo iný 
doklad, ktorý preukazuje zmenu 
v údajoch podnikate ského oprávnenia 

listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke 
právo alebo užívacie právo 
k nehnute nosti alebo jej asti, ktoré 
užívanie nehnute nosti alebo jej asti 
ako miesta podnikania nevylu uje, 
alebo súhlas vlastníka nehnute nosti 
alebo jej asti so zápisom nehnute nosti 
alebo jej asti ako miesta podnikania do 
obchodného registra pod a osobitného 
predpisu 
 

 

 

 

pod a § 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 zapísa  

živnostenský list, koncesná listina 
alebo iný doklad preukazujúci 
podnikate ské oprávnenie 

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

 

 

rozhodnutie podnikate a o zriadení 
odštepného závodu (inej organiza nej 
zložky podniku) a o ustanovení do 
funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 

z rozhodnutia musia vyplýva  
zapisované údaje o odštepnom 
závode (inej organiza nej zložke 
podniku) a o ich vedúcom 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

 rozhodnutie podnikate a o zrušení 
odštepného závodu (inej organiza nej 
zložky podniku) 

 

Zapísané údaje 
o odštepnom závode 
(inej organiza nej 
zložke podniku) 

písomné vyhlásenie podnikate a o 
zmene zapísaných údajov o odštepnom 
závode (inej organiza nej zložke 
podniku) 

 

 
 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

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

De  vzniku funkcie 
vedúceho odštepného 
závodu (inej 
organiza nej zložky 
podniku) 

listina preukazujúca vznik funkcie 
vedúceho odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 

z listiny musí vyplýva  de  vzniku 
funkcie vedúceho odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 

De  skon enia funkcie 
vedúceho odštepného 
závodu (inej 
organiza nej zložky 
podniku) 

 

listina preukazujúca skon enie funkcie 
vedúceho odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 

 

 

 

z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organiza nej 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 vyplýva  zapisované 
údaje o prokuristovi 

 

listina preukazujúca skon enie funkcie 
prokuristu  

 

z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie prokuristu  
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov)  
za podnikate a 

listina preukazujúca udelenie prokúry 
jednému prokuristovi alebo viacerým 
prokuristom 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) za 
podnikate a 

Predaj podniku alebo 
asti podniku – 

 

§ 488 OBCH 

zmluva o predaji podniku alebo asti 
podniku 

 

 

 

 

Prevzatie imania 
verejnej obchodnej 
spolo nosti – 

 
§ 88a OBCH 

rozhodnutie podnikate a o prevzatí 
imania verejnej obchodnej spolo nosti 

forma rozhodnutia pod a § 88a ods. 
2 OBCH (písomná forma s úradne 
osved eným podpisom) 

z rozhodnutia musia vyplýva  
zapisované údaje o zanikajúcej 
verejnej obchodnej spolo nosti 

 
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. 

 



Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

DynamicResources\da8c7e6f-5591-4b4c-844b-82995549a098_3.pdf
������ ���� 
����� ������� �� ����	��� ������� 	��

P3/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLO NOSTI 
DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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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 týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Verejná obchodná spolo nos  

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Štatutárny orgán 
Spolo níci  

 Spolo ník  
Fyzická osoba  

 1. Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4. Titul za menom       

 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Štatutárny orgán 
Spolo níci  

 Spolo ník  
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 je štatutárnym orgánom právnickej osoby – lena štatutárneho orgánu 
 a) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       
 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 d) Dátum narodenia       
 e) Rodné íslo       
 5. De  vzniku funkcie       

 

6. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1. Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4. Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Spolo níci  

 Spolo ník  
Fyzická osoba  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Spolo níci  

 Spolo ník  
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       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

X Splynutie/rozdelenie  

 splynutia 
 Spolo nos  vznikla  

v dôsledku  rozdelenia 

 slovenská zanikajúca spolo nos  
 Zanikajúca spolo nos  

(spolo nosti)  zahrani ná zanikajúca spolo nos  

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis verejnej obchodnej spolo nosti  

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

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLO NOSTI 
DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis verejnej obchodnej spolo nosti do obchodného 
registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis verejnej obchodnej spolo nosti do obchodného 
registra:  
                
  



Strana 44 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

������ ���� 
����� ������� �� ����	��� ������� 	��

P3/11 

 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis verejnej 
obchodnej spolo nosti do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu  

na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Verejná obchodná spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O VEREJNEJ 
OBCHODNEJ SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Sr Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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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  
Spolo níci 

 Spolo ník 
Fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán 
Spolo níci 

 
 

Spolo ník  
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 je štatutárnym orgánom právnickej osoby – lena štatutárneho orgánu 

 a) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 
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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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 

            

  



25/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 51

������� 	�� 
����� ������� �� ����	��� ������ ����

P4/7 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Spolo níci  
 Spolo ník/fyzická osoba 
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Spolo níci 
 Spolo ník/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             

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skon enie  
likvidácie             

 Likvidátor/fyzická osoba 
 

1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene spolo nosti 
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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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene spolo nosti 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Zlú enie/rozdelenie zlú ením 
  zlú enia 

 
Spolo nos  je právnym 
nástupcom v dôsledku  rozdelenia zlú ením 

  Spolo nos  je právnym nástupcom zanikajúcej spolo nosti (spolo ností) 
 slovenská zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 Zanikajúca spolo nos  
(spolo nosti)  zahrani ná zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 
  Spolo ník prevzal imanie verejnej obchodnej spolo nosti  
 

Preberajúci spolo ník 

 Spolo ník 
Fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              

 6. Rodné íslo             

 Spolo ník 
Právnická osoba 

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              

 3. I O             
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 
  Spolo nos  ako spolo ník verejnej obchodnej spolo nosti prevzala jej imanie  
 Verejná obchodná spolo nos , ktorej imanie bolo prevzaté 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 3. I O             

 Predaj 
  podniku 

  asti podniku 
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P4/14 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej  
obchodnej spolo nosti do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísa   

k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O VEREJNEJ OBCHODNEJ 
SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej 
spolo nosti do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej 
spolo nosti do obchodného registra:  
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P4/15 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o verejnej obchodnej spolo nosti do obchodného registra a všetky prílohy 

priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Verejná obchodná spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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 príloh, ktoré je potrebné priloži  k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov 
o verejnej obchodnej spolo nosti. 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Obchodné meno - 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

Sídlo - 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 
 
listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke 
právo alebo užívacie právo 
k nehnute nosti alebo jej asti, ktoré 
užívanie nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla nevylu uje, alebo súhlas 
vlastníka nehnute nosti alebo jej asti 
so zápisom nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla do obchodného registra pod a 
osobitného predpisu 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena sídla 
 
 

pod a § 2 ods. 3 Obchodného 
zákonníka 

 
 
 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania ( innosti) 

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 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Štatutárny orgán verejnej obchodnej spolo nosti - § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 
 rozhodnutie spolo níkov o zmene 

spolo enskej zmluvy 
 
 
 
 
 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy, z ktorého 
vyplýva zmena v osobách 
spolo níkov, ktorí vykonávajú 
pôsobnos  štatutárneho orgánu 

De  vzniku funkcie 
štatutárneho orgánu 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie štatutárneho orgánu 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy, z ktorého 
vyplýva zmena v osobách 
spolo níkov, ktorí vykonávajú 
pôsobnos  štatutárneho orgánu 

 
De  skon enia funkcie 
štatutárneho orgánu 
 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie štatutárneho orgánu 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 
z rozhodnutia musí vyplýva  de        
skon enia funkcie štatutárneho       
orgánu 

 
Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 

rozhodnutie musí obsahova   
spôsob konania štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 

 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Odštepný závod (Iná organiza ná zložka podniku) - § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 
 rozhodnutie spolo níkov verejnej 

obchodnej spolo nosti 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 ich vedúcom 

 
 rozhodnutie spolo níkov verejnej 

obchodnej spolo nosti o zrušení 
odštepného závodu (inej organiza nej 
zložky podniku) 
 

 

Zapísané údaje 
o odštepnom závode 
(inej organiza nej 
zložke podniku) 

rozhodnutie spolo níkov verejnej 
obchodnej spolo nosti o zmene 
niektorej zo skuto ností zapisovaných o 
odštepnom závode (inej organiza nej 
zložke podniku) 

 

Vedúci odštepného závodu (inej organiza nej zložky podniku) - § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
De  vzniku funkcie listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozhodnutie spolo níkov o zriadení 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku), 
z ktorého vyplývajú údaje o prvom 
vedúcom odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
rozhodnutie spolo níkov o 
vymenovaní vedúceho odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) po as trvania odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
z listín musí vyplýva  de  vzniku 
funkcie vedúceho (inej 
organiza nej zložky podniku) 

De  skon enia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie spolo níkov o zrušení 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
rozhodnutie spolo níkov 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 listín musí vyplýva  de  
skon enia funkcie vedúceho 

 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Prokúra - § 2 ods. 1 písm. g) ZOR 
Prokurista - § 2 ods. 1 písm. g) ZOR 

 doklad preukazujúci udelenie prokúry 
jednému prokuristovi alebo viacerým 
prokuristom 

rozhodnutie spolo níkov o udelení 
prokúry jednému prokuristovi alebo 
viacerým prokuristom 
z dokladu musia vyplýva  
zapisované údaje o prokuristovi 
(prokuristoch) 

 
 doklad preukazujúci skon enie funkcie 

prokuristu 
rozhodnutie spolo níkov o odvolaní 
prokúry 
iná listina preukazujúca skon enie 
funkcie prokuristu 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie prokuristu  
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za spolo nos  

doklad preukazujúci udelenie prokúry 
jednému prokuristovi alebo viacerým 
prokuristom 
 

z dokladu musí vyplýva  spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) za 
spolo nos  

Spolo níci verejnej obchodnej spolo nosti - § 2 ods. 2 písm. a) ZOR 
 rozhodnutie spolo níkov o zmene 

spolo enskej zmluvy verejnej 
obchodnej spolo nosti 

zmena spolo enskej zmluvy, ktorou 
do verejnej obchodnej spolo nosti 
pristúpil alší spolo ník 
zmena spolo enskej zmluvy, ktorou 
sa zostávajúci spolo níci pri 
dôvodoch zrušenia spolo nosti 
pod a § 88 ods. 1 písm. a), c), d), e) 
a f) OBCH dohodli, že spolo nos  
trvá na alej aj bez spolo níka, 
ktorého sa týka dôvod zrušenia 
spolo nosti 

 
Vstup spolo nosti do likvidácie a ukon enie likvidácie - § 2 ods. 1 písm. j) ZOR 
Vstup do likvidácie rozhodnutie spolo níkov o zrušení 

spolo nosti bez právneho nástupcu a jej 
vstupe do likvidácie 
 

listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie verejnej obchodnej 
spolo nosti inak ako rozhodnutím 
súdu alebo v dôsledku rozhodnutia 
súdu a jej vstup do likvidácie 

 
Skon enie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

likvidácie 
rozhodnutie spolo níkov 
o schválení ú tovnej závierky, 
kone nej správy o priebehu 
likvidácie a návrhu na rozdelenie 
likvida ného zostatku 
rozhodnutie spolo níkov o zrušení 
rozhodnutia o zrušení spolo nosti 
pred rozdelením likvida ného 
zostatku 
doklad preukazujúci uloženie 
likvida ného zostatku do úschovy 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Likvidátor - § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 
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P4/20 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
De  vzniku funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

rozhodnutie spolo níkov o zrušení 
spolo nosti a jej vstupe do 
likvidácie,  ktorým sa sú asne 
ustanovuje do funkcie likvidátor 
(likvidátori)  
rozhodnutie spolo níkov 
o vymenovaní likvidátora 
z rozhodnutia 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 spolo nosti 
rozhodnutie spolo níkov o odvolaní 
likvidátora 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie likvidátora 
z listín musí vyplýva  de  
skon enia funkcie likvidátora 

 
Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov) 
 mene spolo nosti 
 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 
 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora v mene 
spolo nosti 

Prevzatie imania 
verejnej obchodnej 
spolo nosti - 
 
§ 88a OBCH 

rozhodnutie spolo níkov verejnej 
obchodnej spolo nosti o prevzatí 
imania inej verejnej obchodnej 
spolo nosti, ak je verejná obchodná 
spolo nos  preberajúcim spolo níkom 
inej verejnej obchodnej spolo nosti 
 

forma rozhodnutia pod a § 88a ods. 
2 OBCH (písomná forma s úradne 
osved eným podpisom) 
z rozhodnutia musia vyplýva  
zapisované údaje o zanikajúcej 
verejnej obchodnej spolo nosti 

Predaj podniku alebo 
asti podniku  – 

 
§ 488 OBCH 
 

zmluva o predaji podniku alebo asti 
podniku 

 

 
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. 
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P5/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS KOMANDITNEJ SPOLO NOSTI  
DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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P5/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Komanditná spolo nos  

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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P5/3 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Štatutárny orgán 
Komplementár/ 
komplementári 

 

 Komplementár  
Fyzická osoba  

 1. Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4. Titul za menom       

 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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P5/4 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Štatutárny orgán 
Komplementár/ 
komplementári 

 

 Komplementár 
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 je štatutárnym orgánom právnickej osoby - lena štatutárneho orgánu 

 a) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       

 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 5. De  vzniku funkcie       

 

6. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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P5/5 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       
 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       
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P5/6 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1. Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4. Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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P5/7 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Spolo níci 
Komplementári  

 Komplementár  
Fyzická osoba  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
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P5/8 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Spolo níci 
Komplementári  

 Komplementár  
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       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
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P5/9 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Spolo níci  
Komanditisti  

 Komanditista  
Fyzická osoba  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Výška vkladu       
 7. Rozsah splatenia vkladu       

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Výška vkladu       
 7. Rozsah splatenia vkladu       

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Výška vkladu       
 7. Rozsah splatenia vkladu       
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P5/10 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Spolo níci  
Komanditisti  

 Komanditista  
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. Výška vkladu       
 

4. Rozsah splatenia vkladu       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 3. Výška vkladu       
 

4. Rozsah splatenia vkladu       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 3. Výška vkladu       
 

4. Rozsah splatenia vkladu       
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P5/11 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

X Základné imanie 
 

      

XI Rozsah splatenia 
základného imania 
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P5/12 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII Splynutie/rozdelenie  

 splynutia 
 Spolo nos  vznikla  

v dôsledku  rozdelenia 

 slovenská zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 
 Zanikajúca spolo nos  

(spolo nosti)  zahrani ná zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno 
      

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       
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P5/13 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis komanditnej spolo nosti do obchodného registra 

navrhujem (navrhujeme) zapísa  k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS KOMANDITNEJ SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO 
REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis komanditnej spolo nosti do obchodného registra 
(vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis komanditnej spolo nosti do obchodného registra:  
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P5/14 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis komanditnej 
spolo nosti do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis  

sú správne a úplné. 

 
 
Komanditná spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P6/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O KOMANDITNEJ 
SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Sr Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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P6/2 

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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P6/3 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán  
Komplementár/komplementári 

 Komplementár 
Fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 
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P6/4 

Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán 
Komplementár/komplementári 

 
 

Komplementár 
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 je štatutárnym orgánom právnickej osoby – lena štatutárneho orgánu 

 a) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 
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P6/5 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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P6/6 

Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 
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P6/7 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Spolo níci/komplementári 
 Komplementár/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
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P6/8 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Spolo níci/komplementári 
 Komplementár/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             

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
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P6/9 

Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Spolo níci/komanditisti 
 Komanditista/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 6. Výška vkladu             
 7. Rozsah splatenia vkladu             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 6. Výška vkladu             
 7. Rozsah splatenia vkladu             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 6. Výška vkladu             
 7. Rozsah splatenia vkladu             
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P6/10 

Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Spolo níci/komanditisti 
 Komanditista/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. Výška vkladu              

 4. Rozsah splatenia 
vkladu              

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. Výška vkladu              

 4. Rozsah splatenia 
vkladu              

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. Výška vkladu              

 4. Rozsah splatenia 
vkladu              
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P6/11 

Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Základné imanie             

 

 

Rozsah splatenia 
základného imania 
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P6/12 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skon enie  
likvidácie             

 Likvidátor/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov) v mene 
spolo nosti 
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P6/13 

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) Titul pred menom             
 b) Meno   
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom   
 e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene spolo nosti 
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P6/14 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Zlú enie/rozdelenie zlú ením 
  zlú enia 

 
Spolo nos  je právnym 
nástupcom v dôsledku  rozdelenia zlú ením 

  Spolo nos  je právnym nástupcom zanikajúcej spolo nosti (spolo ností) 
 slovenská zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 Zanikajúca spolo nos  
(spolo nosti)  zahrani ná zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             
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P6/15 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 
  Spolo nos  ako spolo ník verejnej obchodnej spolo nosti prevzala jej imanie  
 Verejná obchodná spolo nos , ktorej imanie bolo prevzaté 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 3. I O             

 Predaj 
  podniku 

  asti podniku 
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P6/16 

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

spolo nosti do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísa   
k       .       .        . 

 
 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O KOMANDITNEJ 
SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej 
spolo nosti do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej 
spolo nosti do obchodného registra:  
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P6/17 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o komanditnej spolo nosti do obchodného registra a všetky prílohy 

priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Komanditná spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P6/18 

 Zoznam príloh, ktoré je potrebné priloži  k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov 
o komanditnej  spolo nosti 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Obchodné meno – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

Sídlo – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 
 
listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke 
právo alebo užívacie právo 
k nehnute nosti alebo jej asti, ktoré 
užívanie nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla nevylu uje, alebo súhlas 
vlastníka nehnute nosti alebo jej asti 
so zápisom nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla do obchodného registra pod a 
osobitného predpisu 

z rozhodnutia vyplýva zmena sídla 
 
 

pod a § 2 ods. 3 Obchodného 
zákonníka 

 
 
 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania ( innosti) 

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 
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P6/19 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Štatutárny orgán komanditnej spolo nosti – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 
 rozhodnutie spolo níkov o zmene 

spolo enskej zmluvy  
 
 
 

z rozhodnutia musia vyplýva  
zapisované údaje 
o komplementárovi 
(komplementároch) 

De  vzniku funkcie 
štatutárneho orgánu 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie štatutárneho orgánu 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy  

 
De  skon enia funkcie 
štatutárneho orgánu 
 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie štatutárneho orgánu 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy  
iná listina, ktorá preukazuje 
skon enie funkcie komplementára 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie komplementára 

 
Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 

rozhodnutie musí obsahova  údaj o 
spôsobe konania komplementárov  
v mene spolo nosti 

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

spolo nosti 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 ich vedúcom 

 
 rozhodnutie spolo níkov komanditnej 

spolo nosti o zrušení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 

z rozhodnutia musí vyplýva  de  
skon enia funkcie vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Zapísané údaje 
o odštepnom závode 
(inej organiza nej 
zložke podniku) 

rozhodnutie 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 
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P6/20 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
De  vzniku funkcie listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozhodnutie spolo níkov o zriadení 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku), 
z ktorého vyplývajú zapisované 
údaje o prvom vedúcom 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
rozhodnutie spolo níkov 
o vymenovaní vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) po as 
trvania odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
z listiny musí vyplýva  de  vzniku 
funkcie vedúceho  

 
De  skon enia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie spolo níkov o zrušení 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
rozhodnutie spolo níkov 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 spolo níkov o udelení 
prokúry jednému prokuristovi alebo 
viacerým prokuristom 
z dokladu musia vyplýva  
zapisované údaje o prokuristovi 
(prokuristoch) 

 
 doklad preukazujúci skon enie funkcie 

prokuristu  
rozhodnutie spolo níkov o odvolaní 
prokúry 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie prokuristu 
z dokladu musí vyplýva  de  
skon enia funkcie prokuristu   

Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za spolo nos  

listina, ktorou sa preukazuje udelenie 
prokúry jednému prokuristovi alebo 
viacerým prokuristom 
 

rozhodnutie spolo níkov o udelení 
prokúry jednému prokuristovi 
alebo viacerým prokuristom 
z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) 
za spolo nos  

 
Spolo níci komanditnej spolo nosti – § 2 ods. 2 písm. b) ZOR 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Spolo ník – komplementár 

zmena spolo enskej zmluvy, ak ide 
o spolo níka, ktorým je 
komplementár 
zmena spolo enskej zmluvy, ktorou 
sa zostávajúci komplementári pri 
dôvodoch zrušenia spolo nosti 
pod a § 88 ods. 1 písm. a), c), d), e) 
a f) OBCH dohodli, že spolo nos  
trvá na alej aj bez komplementára, 
ktorého sa dôvod zrušenia 
spolo nosti týka 

 
Spolo ník – komanditista 

 listiny, ktorými sa preukazuje zmena 
v osobe spolo níka komanditnej 
spolo nosti 

zmena spolo enskej zmluvy, ak 
spolo enská zmluva neur uje, že 
na prevod podielu komanditistu na  
inú osobu sa nevyžaduje súhlas 
ostatných spolo níkov 
zmluva o prevode podielu 
komanditistu na inú osobu 
iná listina, z ktorej vyplýva zmena 
v osobe komanditistu  

 
Výška vkladu 
komanditistu 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 
 

z ktorého vyplýva zmena výšky 
vkladu komanditistu 

Rozsah splatenia 
vkladu komanditistu 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
o zmene rozsahu splatenia vkladu 
komanditistu 
 

 

Výška základného 
imania 

rozhodnutie spolo níkov o zmene 
spolo enskej zmluvy 

z ktorého vyplýva zmena výšky 
vkladov komanditistov a tým i 
zmena celkovej výšky základného 
imania 

 
Rozsah splatenia 
základného imania 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
o zmene rozsahu splatenia celkových 
vkladov komanditistov 
 

 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Vstup spolo nosti do likvidácie a skon enie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Vstup do likvidácie listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 

komanditnej spolo nosti bez právneho 
nástupcu a jej vstup do likvidácie 
 

rozhodnutie spolo níkov o zrušení 
komanditnej spolo nosti  a jej 
vstupe do likvidácie 
listina, z ktorej vyplýva niektorý 
z dôvodov zrušenia spolo nosti 
pod a § 88 ods. 1 písm. a), c), d), e) 
a f) OBCH, ktorý sa týka 
spolo níka – komplementára, ak sa 
zostávajúci spolo níci nedohodli 
na zmene spolo enskej zmluvy 

 
Skon enie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

likvidácie 
rozhodnutie spolo níkov 
o schválení ú tovnej závierky, 
kone nej správy o priebehu 
likvidácie a návrhu na rozdelenie 
likvida ného zostatku 
rozhodnutie spolo níkov o zrušení 
rozhodnutia o zrušení spolo nosti 
pred rozdelením likvida ného 
zostatku 
doklad preukazujúci uloženie 
likvida ného zostatku do úschovy 

 
Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 
De  vzniku funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie spolo nosti a jej vstup 
do likvidácie a ktorou sa sú asne 
ustanovuje do funkcie likvidátor 
(likvidátori)  
rozhodnutie spolo níkov 
o vymenovaní likvidátora 
(likvidátorov) 

 
De  skon enia funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 
skon enie likvidácie spolo nosti 
rozhodnutie spolo níkov o odvolaní 
likvidátora 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie likvidátora 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie likvidátora 

 
Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov) 
 v mene spolo nosti 
 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 
 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora (likvidátorov) 
v mene spolo nosti 
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P6/23 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Prevzatie imania 
verejnej obchodnej 
spolo nosti – 
§ 88a OBCH 

rozhodnutie spolo níkov o prevzatí 
imania verejnej obchodnej spolo nosti, 
v ktorej je komanditná spolo nos  
preberajúcim spolo níkom 

forma rozhodnutia  
pod a § 88a ods. 2 OBCH (písomná 
forma s úradne osved eným 
podpisom) 
z rozhodnutia musia vyplýva  
zapisované údaje o zanikajúcej 
verejnej obchodnej spolo nosti 

 
Predaj podniku alebo 
asti podniku  – 

§ 488 OBCH 

zmluva o predaji podniku alebo asti 
podniku 

 

 
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. 
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P7/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLO NOSTI S RU ENÍM OBMEDZENÝM 
DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO PRIEZVISKO 

TITUL 
ZA 

MENOM
Názov ulice/ verejného 

priestranstva 

Orienta
né/ 

súpisné 
íslo 

Názov obce PS  Stát 
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P7/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Spolo nos  s ru ením obmedzeným 

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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P7/3 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 
Štatutárny orgán 
Konate /konatelia  

 Konate   

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 A. Odštepný závod 
VII Typ organizácie 

 B. 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice / verejného priestranstva       
 e2) Orienta né / súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1. Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4. Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Spolo níci  

 Spolo ník  
Fyzická osoba  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Výška vkladu       
 7. Rozsah splatenia vkladu       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Výška vkladu       
 7. Rozsah splatenia vkladu       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Výška vkladu       
 7. Rozsah splatenia vkladu       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Spolo níci  

 Spolo ník  
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. Výška vkladu       

 4. Rozsah splatenia vkladu       

 1. Obchodné meno /názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 3. Výška vkladu       

 4. Rozsah splatenia vkladu       

 1. Obchodné meno /názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 3. Výška vkladu       

 4. Rozsah splatenia vkladu       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

X Spoluvlastníctvo obchodného podielu 
 

Spolo ný obchodný podiel 

 1. Výška vkladu       
 2. Rozsah splatenia vkladu       

 Spolo ný zástupca 
Fyzická osoba 

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice / verejného 
priestranstva       

 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       

 d) PS        
 e) Štát       
 Spolo ný zástupca 

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       
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 Spoluvlastníci – Fyzické osoby 
 Spoluvlastník 
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice / verejného 

priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 Spoluvlastník 
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice / verejného 

priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 Spoluvlastníci – Právnické osoby 

 Spoluvlastník 

 1. Obchodné meno / názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného 

priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 Spoluvlastník  
 1. Obchodné meno / názov       
 2. Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného 

priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XI Dozorná rada  

 len dozornej rady  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred meno       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII 

Základné imanie 
 

      

XIII 

Rozsah splatenia 
základného imania 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XIV Splynutie, rozdelenie  

 splynutia 
 Spolo nos  vznikla  

v dôsledku  rozdelenia 

 slovenská zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 
 Zanikajúca spolo nos  

(spolo nosti)  zahrani ná zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice / verejného priestranstva       
 b) Orienta né / súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        e) Štát       
 3. I O       
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis spolo nosti s ru ením obmedzeným 

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

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLO NOSTI S RU ENÍM OBMEDZENÝM 
DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis spolo nosti s ru ením obmedzeným 
do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis spolo nosti s ru ením obmedzeným 
do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis spolo nosti 
s ru ením obmedzeným do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu  

na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Spolo nos  s ru ením obmedzeným 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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   
 
 



Strana 116 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

Príloha č. 8
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

DynamicResources\da8c7e6f-5591-4b4c-844b-82995549a098_8.pdf

P8/1

Miesto na nalepenie kolkovej známky

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O SPOLO NOSTI
S RU ENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

Obchodný register

Okresný súd 

Ulica íslo

Obec

PS

Oddiel: Sro Vložka íslo:       /       

NAVRHOVATE

MENO PRIEZVISKO BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/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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P8/3

Ozna i
zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

Štatutárny orgán 
Konate /konatelia

Konate

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 spolo nosti 
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P8/4

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  

Základné imanie             

Rozsah splatenia 
základného imania 
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P8/10

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 spolo nosti 
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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 spolo nosti 
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Ozna i
zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 

Spolo nos  ako spolo ník verejnej obchodnej spolo nosti prevzala jej imanie  

Verejná obchodná spolo nos , ktorej imanie bolo prevzaté 

1. Obchodné meno             

2. Sídlo 

a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

b) Orienta né/súpisné íslo             
c) Názov obce             
d) PS             

3. I O             

Predaj

podniku 

asti podniku 
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P8/14

Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spolo nosti
s ru ením obmedzeným do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísa

k       .       .        . 

PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O SPOLO NOSTI 
S RU ENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 

Poradové 
íslo Názov prílohy 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spolo nosti s ru ením 
obmedzeným do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 

                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spolo nosti 
s ru ením obmedzeným do obchodného registra:  
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P8/15

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o spolo nosti s ru ením obmedzeným do obchodného registra a všetky 

prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

Spolo nos  s ru ením obmedzeným 

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  



25/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 131

P8/16

Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov 
o spolo nosti s ru ením obmedzeným 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Obchodné meno – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 

rozhodnutie spolo níkov alebo valného 
zhromaždenia spolo nosti o zmene 
spolo enskej zmluvy 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

Sídlo – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 

rozhodnutie spolo níkov alebo valného 
zhromaždenia spolo nosti o zmene 
spolo enskej zmluvy 

z rozhodnutia vyplýva zmena sídla 

rozhodnutie spolo níkov alebo valného 
zhromaždenia spolo nosti o zmene 
spolo enskej zmluvy 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania ( innosti)

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 spolo nosti s ru ením obmedzeným – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie konate a

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o vymenovaní konate a, z ktorého 
vyplývajú zapisované údaje 
o konate ovi

listina, ktorou sa preukazuje skon enie
funkcie konate a

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o odvolaní konate a
iná listina, ktorá preukazuje 
skon enie funkcie konate a
z listiny musí vyplýva  de
skon enia funkcie konate a

Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti

rozhodnutie spolo níkov alebo valného 
zhromaždenia spolo nosti o zmene 
spolo enskej zmluvy 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
spôsobu konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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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 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o vo be lena dozornej rady 
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o lenovi dozornej rady 

listina, ktorou sa preukazuje de
skon enia funkcie lena dozornej rady 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o odvolaní lena dozornej rady 
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 
spolo nosti 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 ich vedúcom

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o zrušení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 

Zapísané údaje 
o odštepnom závode 
(inej organiza nej
zložke podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 
spolo nosti o zriadení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku), ktorým sa sú asne 
vymenúva prvý vedúci odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o vymenovaní 
vedúceho odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) po as
trvania odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
z rozhodnutia musí vyplýva  de
vzniku funkcie vedúceho 
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P8/18

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 
spolo nosti o zrušení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku), z ktorého vyplýva de
skon enia funkcie vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 príslušného orgánu 
spolo nosti o udelení prokúry, 
z ktorého musia vyplýva
zapisované údaje o prokuristovi 
(prokuristoch) 

doklad preukazujúci skon enie funkcie 
prokuristu  

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o odvolaní prokúry  
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie prokuristu 
z listiny musí vyplýva  de
skon enia funkcie prokuristu  

Spôsob konania 
prokuristu
(prokuristov)
za spolo nos

doklad preukazujúci udelenie prokúry 
jednému prokuristovi alebo viacerým 
prokuristom 

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o udelení prokúry 
z dokladu musí vyplýva  spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) 
za spolo nos

Spolo níci spolo nosti s ru ením obmedzeným – § 2 ods. 2 písm. c) ZOR 

listiny, ktorými sa preukazuje zmena 
v osobe spolo níka spolo nosti
s ru ením obmedzeným 

zmluva o prevode obchodného 
podielu spolo níka
zmluva o prevode obchodného 
podielu spolo níka na inú osobu 
a rozhodnutie valného 
zhromaždenia o vyslovení súhlasu 
s prevodom obchodného podielu 
spolo níka, ak sa takýto súhlas 
vyžaduje 
rozhodnutie valného zhromaždenia 
o prevode obchodného podielu 
vylú eného spolo níka
iná listina, z ktorej vyplýva zmena 
v osobe spolo níka
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Výška vkladu 
spolo níka – 
§ 2 ods. 2 písm. c) 
ZOR 

rozhodnutie spolo níkov alebo valného 
zhromaždenia o zmene spolo enskej
zmluvy 

z ktorého vyplýva zmena výšky 
vkladu spolo níka

Rozsah splatenia 
vkladu spolo níka – 
§ 2 ods. 2 písm. c) 
ZOR 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
o zmene rozsahu splatenia vkladu 
spolo níka

rozhodnutie valného zhromaždenia 
spolo nosti o zvýšení alebo znížení 
základného imania spolo nosti

písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku 
na nový vklad, ktoré v prípade 
záujemcu, ktorý nie je spolo níkom, 
obsahuje aj jeho vyhlásenie, že 
pristupuje k spolo enskej zmluve 

v prípade zvýšenia základného 
imania 

Výška základného 
imania – 
§ 2 ods. 2 písm. c) 
ZOR

doklady  preukazujúce splnenie 
povinností pod a § 147 ods. 1 a 2 
OBCH

v prípade zníženia základného 
imania 

Rozsah splatenia 
základného imania – 
§ 2 ods. 2 písm. c) 
ZOR 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
o zmene rozsahu splatenia základného 
imania 

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

Vstup do likvidácie listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 
spolo nosti s ru ením obmedzeným 
bez právneho nástupcu a jej vstup 
do likvidácie 

rozhodnutie spolo níkov alebo 
valného zhromaždenia o zrušení 
spolo nosti  a jej vstupe 
do likvidácie 

Skon enie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skon enie
likvidácie

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o schválení ú tovnej závierky, 
kone nej správy o priebehu 
likvidácie a návrhu na rozdelenie 
likvida ného zostatku 
rozhodnutie spolo níkov alebo 
valného zhromaždenia o zrušení 
rozhodnutia o zrušení spolo nosti
pred rozdelením likvida ného
zostatku
doklad preukazujúci uloženie 
likvida ného zostatku do úschovy 
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P8/20

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 

De  vzniku funkcie 
likvidátora

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie spolo nosti a jej vstup do 
likvidácie a ktorou sa sú asne
ustanovuje do funkcie likvidátor 
(likvidátori)
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 spolo nosti
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o odvolaní likvidátora 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie likvidátora 

Spôsob konania 
likvidátora
(likvidátorov) v mene 
spolo nosti

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora (likvidátorov) 
v mene spolo nosti

Predaj podniku alebo 
asti podniku – 

§ 488 OBCH

zmluva o predaji podniku alebo asti
podniku 

Prevzatie imania 
verejnej obchodnej 
spolo nosti – 
§ 88a OBCH 

rozhodnutie spolo níkov alebo 
príslušného orgánu spolo nosti
s ru ením obmedzeným ako 
preberajúceho spolo níka o prevzatí 
imania verejnej obchodnej spolo nosti

forma rozhodnutia
pod a § 88a ods. 2 OBCH (písomná 
forma s úradne osved eným 
podpisom) 
z rozhodnutia musia vyplýva
zapisované údaje o zanikajúcej 
verejnej obchodnej spolo nosti

listiny preukazujúce zriadenie 
záložného práva na obchodný podiel 
spolo níka

napr. zmluva o zriadení záložného 
práva na obchodný podiel 

listiny preukazujúce splnenie 
podmienok na zriadenie záložného 
práva, ak sa vyžaduje splnenie alších
podmienok 

napr. rozhodnutie valného 
zhromaždenia o vyslovení súhlasu 
so zriadením záložného práva 

Záložné právo na 
obchodný podiel 
spolo níka – 
§ 117a OBCH 

listiny preukazujúce zánik záložného 
práva na obchodný podiel spolo níka

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. 
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P9/1 

 
 
 

  
 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS AKCIOVEJ SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO 
REGISTRA 

 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 
  

BYDLISKO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO PRIEZVISKO 

TITUL 
ZA 

MENOM
Názov ulice/ verejného 

priestranstva 

Orienta
né/ 

súpisné 
íslo 

Názov obce PS  Stát 
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P9/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Akciová spolo nos  

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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P9/3 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 
Štatutárny orgán 
Predstavenstvo  

 Funkcia/ lenstvo v 
predstavenstve       

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie/ lenstva       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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P9/4 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       
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P9/5 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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P9/6 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX 

 
Jediný akcionár  
akciovej spolo nosti  

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  

 
a) Názov ulice/verejného priestranstva       

 
b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       

 
d) PS        

 
e) Štát       

X Akcie  

 1. Po et       

 2. Druh       

 3. Forma       

 4. Podoba       

 5. Menovitá hodnota       

 

6. Obmedzenie prevodite nosti 
akcií na meno 

      

 
  



Strana 142 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

������ ���� 
����� ������� �� ����	��� ������� 	��

P9/7 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XI Dozorná rada  

 len dozornej rady  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
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P9/8 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII Základné imanie 
 

      

XIII Rozsah splatenia 
základného imania 
 

      

XIV Schválená výška 
základného imania 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XV Splynutie/rozdelenie  

 splynutia 
 Spolo nos  vznikla  

v dôsledku  rozdelenia 

 slovenská zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 
 Zanikajúca spolo nos  

(spolo nosti)  zahrani ná zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno 
      

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       



25/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 145

������� 	�� 
����� ������� �� ����	��� ������ ����

P9/10 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis akciovej spolo nosti do obchodného registra 

navrhujem (navrhujeme) zapísa  k        .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVEJ SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis akciovej spolo nosti do obchodného registra 
(vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis akciovej spolo nosti do obchodného registra:  
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P9/11 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis akciovej 
spolo nosti do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis  

sú správne a úplné. 

 
 
Akciová spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P10/1 

 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ 
SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Sa Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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P10/2 

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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P10/3 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Štatutárny orgán 
Predstavenstvo 

 Funkcia/ lenstvo 
v predstavenstve             

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             

 8. De  vzniku 
funkcie/ lenstva             

 9. De  skon enia 
funkcie/ lenstva             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 
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P10/4 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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P10/5 

Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Dozorná rada/ len dozornej rady 
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
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P10/7 

Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Základné imanie             

 

 

Rozsah splatenia 
základného imania 

            

 Rozhodnutie 
valného 
zhromaždenia 
o podmienenom 
zvýšení základného 
imania 

            

 
Výška 
podmieneného 
zvýšenia základného 
imania 

            

 Rozhodnutie 
valného 
zhromaždenia 
o poverení 
predstavenstva 
zvýši  základné 
imanie 

            

 
Schválená výška 
základného imania 
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P10/8 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Akcie 

 

1. Po et             

 

2. Druh             

 

3. Forma             

 

4. Podoba             

 

5. Menovitá hodnota             

 

6. Obmedzenie 
prevodite nosti akcií 
na meno 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Jediný akcionár akciovej spolo nosti 

 
Akcionár 
Fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 2. Meno             

 3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             

 c) Názov obce             

 d) PS              

 e) Štát             

 
Akcionár  
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             
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P10/10 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skon enie  
likvidácie             

 Likvidátor/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene spolo nosti 
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P10/11 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene spolo nosti 
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P10/12 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Nútená správa 

 Zavedenie nútenej 
správy             

 Skon enie nútenej 
správy             

 
Správca na výkon nútenej správy 
Fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             
 

2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             

 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 

Správca na výkon nútenej správy 
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             
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P10/13 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Zástupcovia správcu na výkon nútenej správy 

 Zástupca správcu 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
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P10/14 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Zlú enie/rozdelenie zlú ením 
  Zlú enia 

 
Spolo nos  je právnym 
nástupcom v dôsledku  rozdelenia zlú ením 

  Spolo nos  je právnym nástupcom zanikajúcej spolo nosti (spolo ností) 
 slovenská zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 Zanikajúca spolo nos  
(spolo nosti)  zahrani ná zanikajúca spolo nos  (spolo nosti) 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 
  Spolo nos  ako spolo ník verejnej obchodnej spolo nosti prevzala jej imanie  
 Verejná obchodná spolo nos , ktorej imanie bolo prevzaté 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 3. I O             

 Predaj 
  podniku 

  asti podniku 
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V prípade akciovej spolo nosti, ktorou je banka, navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz:  
 
Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 
 
 
 

Odobratie 
bankového 
povolenia 

            

 
 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 

                  

 
V prípade akciovej spolo nosti, ktorou je pois ov a alebo zais ov a, navrhujem (navrhujeme) 
zápis/výmaz:  
 
Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

 
 
 
 
 

Od atie povolenia 
na výkon 
pois ovacej 
(zais ovacej) 
innosti 
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V prípade akciovej spolo nosti, ktorou je obchodník s cennými papiermi, navrhujem 
(navrhujeme) zápis/výmaz:  
 
Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 
 
 
 
 

Od atie povolenia 
na poskytovanie 
investi ných služieb 
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P10/18 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spolo nosti 

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

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O AKCIOVEJ 
SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spolo nosti 
do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spolo nosti 
do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o akciovej spolo nosti do obchodného registra a všetky prílohy priložené 

k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Akciová spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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 akciovej spolo nosti 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Obchodné meno – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
spolo nosti o zmene stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

Sídlo – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
spolo nosti o zmene stanov 
 
listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke 
právo alebo užívacie právo 
k nehnute nosti alebo jej asti, ktoré 
užívanie nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla nevylu uje, alebo súhlas 
vlastníka nehnute nosti alebo jej asti 
so zápisom nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla do obchodného registra pod a 
osobitného predpisu 

z rozhodnutia vyplýva zmena sídla 
 
 

pod a § 2 ods. 3 Obchodného 
zákonníka 

 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
spolo nosti o zmene stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania ( innosti) 

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 
v prípade akciových spolo ností, 
ktoré sú bankami, pois ov ami, 
zais ov ami, obchodníkmi 
s cennými papiermi, sa vyžaduje 
doklad pod a osobitných predpisov 
(napr. rozhodnutie príslušného 
orgánu o zmene bankového 
povolenia, povolenia 
na vykonávanie pois ovacej 
(zais ovacej) innosti, povolenia 
na výkon investi ných služieb) 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Štatutárny orgán akciovej spolo nosti – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 
 listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie lena predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o vo be lena predstavenstva  
rozhodnutie dozornej rady o vo be 
lena predstavenstva, 

ak predstavenstvo pod a stanov volí 
dozorná rada 
rozhodnutie predstavenstva 
o vymenovaní náhradných lenov  
predstavenstva  
pod a § 194 ods. 4 OBCH, ak to 
umož ujú stanovy 
z listín musia vyplýva  zapisované 
údaje o lenovi predstavenstva 

 
 
 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
 listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

funkcie lena predstavenstva 
rozhodnutie valného zhromaždenia 
o odvolaní lena predstavenstva 
rozhodnutie dozornej rady 
o odvolaní lena predstavenstva, ak 
predstavenstvo pod a stanov volí 
a odvoláva dozorná rada 
iná listina, ktorou sa preukazuje 
skon enie funkcie lena 
predstavenstva 
z listín musí vyplýva  de  
skon enia funkcie lena 
predstavenstva 

 
Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
spolo nosti o zmene stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
spôsobu konania v mene 
spolo nosti 

Odštepný závod (iná organiza ná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 ich vedúcom 

 

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 
spolo nosti 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 
spolo nosti o zriadení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku), ktorým sa sú asne 
vymenúva prvý vedúci odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o vymenovaní 
vedúceho odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
po as trvania odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 
z rozhodnutia musí vyplýva  de  
vzniku funkcie vedúceho 

 

De  skon enia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o zrušení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 príslušného orgánu 
spolo nosti o udelení prokúry, 
z ktorého musia vyplýva  
zapisované údaje o prokuristovi  
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
 doklad preukazujúci skon enie funkcie 

prokuristu  
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o odvolaní prokúry 
iná listina preukazujúca skon enie 
funkcie prokuristu 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie prokuristu  

 
Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za spolo nos  

listina, ktorou sa preukazuje udelenie 
prokúry jednému prokuristovi alebo 
viacerým prokuristom 
 
 

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o udelení prokúry, 
z ktorého vyplýva spôsob konania 
prokuristu (prokuristov) za 
spolo nos  

Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 
listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie lena dozornej rady 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o vo be lena dozornej rady 
rozhodnutie zamestnancov 
spolo nosti o vo be lena dozornej 
rady  
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o lenovi dozornej rady 

 

 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie lena dozornej rady 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o odvolaní lena dozornej rady 
rozhodnutie zamestnancov 
spolo nosti o odvolaní lena 
dozornej rady 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie lena dozornej 
rady 

 
 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Výška základného imania – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zvýšení základného imania  
pod a § 202 OBZ 
 
znalecký posudok alebo ú tovnú 
závierku overenú audítorom, ak sa 
základné imanie spolo nosti zvyšuje 
nepe ažnými vkladmi 

 

dohoda všetkých akcionárov o zvýšení 
základného imania pod a § 205 OBZ 

ak sa všetci akcionári písomne 
dohodli o rozsahu svojej ú asti na 
celom zvýšení základného imania 
a nedochádza k upisovaniu akcií 
na základe verejnej výzvy (§ 205 
OBCH) 

 

Zvýšenie základného 
imania – 
§ 202 až 205 OBCH 

písomné vyhlásenie predstavenstva 
o splatení vkladov alebo ich astí 
jednotlivými upisovate mi 
 

ak sa základné imanie zvyšuje 
upisovaním akcií na základe 
verejnej výzvy 



Strana 170 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

����� ���� 
����� ������� �� �������� ������� ��	

P10/24 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Rozhodnutie 
o podmienenom 
zvýšení základného 
imania –  
§ 207 OBCH 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o podmienenom zvýšení základného 
imania 

z rozhodnutia musí vyplýva  výška 
podmieneného zvýšenia základného 
imania 

druhopisy alebo kópie písomných 
žiadostí o výmenu vymenite ných 
dlhopisov za akcie spolo nosti 
alebo 
druhopisy alebo kópie písomných 
prejavov vôle upisovate ov akcií, ktorí 
uplatnili právo na upísanie akcií 
spolo nosti spojené s prioritnými 
dlhopismi 
 

v prípade vymenite ných dlhopisov 
 
 
 
 

v prípade prioritných dlhopisov 

písomné vyhlásenie predstavenstva 
o splatení emisného kurzu 
vymenite ných dlhopisov 
 

v prípade vymenite ných dlhopisov 
 

Zvýšenie základného 
imania –  
§ 207 OBCH 

písomné vyhlásenie predstavenstva 
o splatení vkladov alebo ich astí 
upisovate mi 
 

v prípade prioritných dlhopisov 

Zvýšenie základného 
imania – 
§ 208 OBCH 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zvýšení základného imania z majetku 
spolo nosti 
 
znalecký posudok alebo ú tovnú 
závierku overenú audítorom, ak sa 
základné imanie spolo nosti zvyšuje 
nepe ažnými vkladmi 

 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o kombinovanom zvýšení základného 
imania 
 

 Zvýšenie základného 
imania – 
§ 209a OBCH 

písomné vyhlásenie predstavenstva 
o splatení vkladov alebo ich astí 
jednotlivými upisovate mi 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Rozhodnutie valného 
zhromaždenia 
o poverení 
predstavenstva na 
zvýšenie základného 
imania –  
§ 210 OBCH 

rozhodnutie valného zhromaždenia o 
poverení predstavenstva na prijatie 
rozhodnutia o zvýšení základného 
imania 

rozhodnutie musí obsahova  
schválenú výšku základného imania

Zvýšenie základného 
imania 
predstavenstvom – 
§ 210 OBCH 

prílohy v závislosti od spôsobu , akým 
sa má zvýšenie základného imania 
vykona  

 

Zníženie základného 
imania – 
§ 211 až 216 OBCH 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o znížení základného imania 

 

Rozsah splatenia 
základného imania – 
§ 2 ods. 2 písm. d) 
ZOR 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
o zmene rozsahu splatenia základného 
imania 

 

Akcie – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR 
Po et rozhodnutie valného zhromaždenia 

o zmene stanov 
 

 

Druh  rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 
 

 

Forma 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 
 

 

Podoba rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 
 

 

Menovitá hodnota rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 
 

 

Obmedzenie 
prevodite nosti akcií 
na meno 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 

 

Jediný akcionár 
spolo nosti –  
§ 2 ods. 1 písm. d) 
ZOR 
 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
spolo nosti 

z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o jedinom akcionárovi 
spolo nosti 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Vstup spolo nosti do likvidácie a skon enie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR 
Vstup do likvidácie listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 

spolo nosti bez právneho nástupcu a jej 
vstup do likvidácie 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zrušení spolo nosti  a jej vstupe 
do likvidácie 

 
Skon enie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

likvidácie 
rozhodnutie valného zhromaždenia 
o schválení ú tovnej závierky, 
kone nej správy o priebehu 
likvidácie a návrhu na rozdelenie 
likvida ného zostatku 
rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zrušení rozhodnutia o zrušení 
spolo nosti pred rozdelením 
likvida ného zostatku 
doklad preukazujúci uloženie 
likvida ného zostatku do úschovy 

 

Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 
De  vzniku funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie spolo nosti a jej vstup          
do likvidácie a ktorou sa sú asne 
ustanovuje do funkcie likvidátor 
(likvidátori)  
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 spolo nosti 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o odvolaní likvidátora 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie likvidátora 

 
Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov) v mene 
spolo nosti 
 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora (likvidátorov) 
 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora (likvidátorov) 
v mene spolo nosti 

Predaj podniku alebo 
asti podniku – 

§ 488 OBCH 
 

zmluva o predaji podniku alebo asti 
podniku 

 

Prevzatie imania 
verejnej obchodnej 
spolo nosti – 
§ 88a OBCH 

rozhodnutie príslušného orgánu 
akciovej spolo nosti ako preberajúceho 
spolo níka o prevzatí imania verejnej 
obchodnej spolo nosti 
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P10/27 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Nútená správa – § 2 ods. 1 písm. p) ZOR 
Zavedenie nútenej 
správy 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o zavedení nútenej správy 
 

 

Skon enie nútenej 
správy 

doklad osved ujúci skon enie nútenej 
správy  
 

 

Správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca – § 2 ods. 1 písm. q) ZOR 
 listiny, ktorými sa preukazuje 

zavedenie nútenej správy a jej 
skon enie 

z listín musia vyplýva  zapisované 
údaje o správcovi na výkon nútenej 
správy a jeho zástupcovi 
(zástupcoch) 

 

Odobratie bankového 
povolenia 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o odobratí bankového povolenia 

 

Od atie povolenia na 
povolené pois ovacie 
(zais ovacie) innosti 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o od atí povolenia na povolené 
pois ovacie (zais ovacie) innosti 

 

Od atie povolenia na 
poskytovanie 
investi ných služieb 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o od atí povolenia na poskytovanie 
investi ných služieb 

 

 
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. 

 
 



Strana 174 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

Príloha č. 11
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

DynamicResources\da8c7e6f-5591-4b4c-844b-82995549a098_11.pdf
����� ���� 
����� ������� �� �������� ������� ��	

P11/1 

 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS DRUŽSTVA DO OBCHODNÉHO REGISTRA 
 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO PRIEZVISKO 

TITUL 
ZA 

MENOM
Názov ulice/ verejného 

priestranstva 

Orienta
né/ 

súpisné 
íslo 

Názov obce PS  Stát 
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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 týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Družstvo 

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI  Predstavenstvo  

  Predseda družstva 

 

Štatutárny orgán 

 len družstva poverený lenskou schôdzou 

  Predseda predstavenstva 

  Podpredseda predstavenstva 

  len predstavenstva 

 

Funkcia 

 len družstva poverený lenskou schôdzou 

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       

 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene družstva 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno  
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom  
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Kontrolná komisia  

 len kontrolnej komisie  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
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P11/7 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

X Zapisované základné 
imanie 
 

      

XI Výška základného 
lenského vkladu 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII Splynutie/rozdelenie  

 splynutia 
 Družstvo vzniklo  

v dôsledku  rozdelenia 

 slovenské zanikajúce družstvo (družstvá) 
 Zanikajúce družstvo 

(družstvá)  zahrani né zanikajúce družstvo (družstvá) 

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno 
      

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 3. I O       
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P11/9 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis družstva do obchodného registra navrhujem 

(navrhujeme) zapísa  k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS DRUŽSTVA DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis družstva do obchodného registra (vrátane 
doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis družstva do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis družstva 
do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Družstvo 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P12/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O DRUŽSTVE 
DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Dr Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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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       

  Predstavenstvo  

  Predseda družstva 
 

Štatutárny orgán 

 len družstva poverený lenskou schôdzou 

  Predseda predstavenstva 
  Podpredseda predstavenstva 
  len predstavenstva 
 

Funkcia 

 len družstva poverený lenskou schôdzou 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene družstva 
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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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Kontrolná komisia/ len kontrolnej komisie 
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
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Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Zapisované 
základné imanie 

            

 

 

Výška základného 
lenského vkladu 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skon enie  
likvidácie             

 Likvidátor/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene družstva 
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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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 

e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             
 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene družstva 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Zlú enie/rozdelenie zlú ením 
  zlú enia 

 
Družstvo je právnym 
nástupcom v dôsledku  rozdelenia zlú ením 

  Družstvo je právnym nástupcom zanikajúceho družstva (družstiev) 
 slovenské zanikajúce družstvo (družstvá) 

 Zanikajúce družstvo 
(družstvá)  zahrani né zanikajúce družstvo (družstvá) 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             

 3. I O             
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 
  Družstvo ako spolo ník verejnej obchodnej spolo nosti prevzalo jej imanie  
 Verejná obchodná spolo nos , ktorej imanie bolo prevzaté 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 3. I O             

 Predaj 
  podniku 

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

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

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O DRUŽSTVE 
DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve 
do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve 
do obchodného registra:  
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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 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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 družstve 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Obchodné meno – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie lenskej schôdze o zmene 
stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

Sídlo – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie lenskej schôdze o zmene 
stanov 
 
listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke 
právo alebo užívacie právo 
k nehnute nosti alebo jej asti, ktoré 
užívanie nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla nevylu uje, alebo súhlas 
vlastníka nehnute nosti alebo jej asti 
so zápisom nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla do obchodného registra pod a 
osobitného predpisu 

z rozhodnutia vyplýva zmena sídla 
 
 

pod a § 6 ods. 1 písmeno g) ZOR 

rozhodnutie lenskej schôdze o zmene 
stanov 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania ( innosti) 

 

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 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Štatutárny orgán družstva – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 
listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie lena predstavenstva alebo 
predsedu družstva (iného lena družstva 
povereného lenskou schôdzou), ak ide 
o malé družstvo 
 
 

rozhodnutie lenskej schôdze 
o vo be lena predstavenstva alebo 
predsedu družstva (iného lena 
družstva povereného lenskou 
schôdzou), ak ide o malé družstvo 
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o týchto osobách 

 
 
 
 

 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie lena predstavenstva alebo 
predsedu družstva (iného lena družstva 
povereného lenskou schôdzou), ak ide 
o malé družstvo 

rozhodnutie lenskej schôdze 
o odvolaní lena predstavenstva 
alebo predsedu družstva (iného 
lena družstva povereného lenskou 

schôdzou), ak ide o malé družstvo 
iná listina, ktorá preukazuje 
skon enie funkcie lena 
predstavenstva alebo predsedu 
družstva (iného lena družstva 
povereného lenskou schôdzou), 
ak ide o malé družstvo 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie takejto osoby 

 
Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene družstva 

rozhodnutie lenskej schôdze o zmene 
stanov 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
spôsobu konania štatutárneho 
orgánu v mene družstva 

 
 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Kontrolná komisia – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 

 listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie lena kontrolnej komisie 

rozhodnutie lenskej schôdze 
o vo be lena kontrolnej komisie 
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o lenovi kontrolnej komisie 

 
 listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

funkcie lena kontrolnej komisie 
rozhodnutie lenskej schôdze 
o odvolaní lena kontrolnej komisie
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie lena kontrolnej 
komisie 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie lena kontrolnej 
komisie 

 
Odštepný závod (iná organiza ná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva 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 jej vedúcom  

 

 

rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva o zrušení odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 
 

 

Zapísané údaje 
o odštepnom závode 
(inej organiza nej 
zložke podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva 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 
družstva o zriadení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku), ktorým sa sú asne 
vymenúva prvý vedúci odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva o vymenovaní vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
po as trvania odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o vedúcom 

 

De  skon enia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva o zrušení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva 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 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
 doklad preukazujúci udelenie prokúry 

jednému prokuristovi alebo viacerým 
prokuristom 
 
 
 

rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva o udelení prokúry, 
z ktorého musia vyplýva  
zapisované údaje o prokuristovi 
(prokuristoch) 

 
 doklad preukazujúci skon enie funkcie 

prokuristu  
rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva o odvolaní prokuristu  
iná listina preukazujúca skon enie 
funkcie prokuristu 
z listín musí vyplýva  de  
skon enia 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 vyplýva  spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) 
za družstvo 

 
Výška zapisovaného 
základného imania –  
§ 2 ods. 2 písm. e) 
ZOR 

rozhodnutie lenskej schôdze 
o zvýšení/znížení základného imania 

 

Výška základného 
lenského vkladu –  

§ 2 ods. 2 písm. e) 
ZOR 

rozhodnutie lenskej schôdze o zmene 
stanov 

z rozhodnutia vyplýva zmena výšky 
základného lenského vkladu 

Vstup družstva do likvidácie a skon enie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR 
Vstup do likvidácie listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 

družstva bez právneho nástupcu a jeho 
vstup do likvidácie 
 

rozhodnutie lenskej schôdze 
družstva o zrušení družstva a jeho 
vstupe do likvidácie 

 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Skon enie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

likvidácie 
 

rozhodnutie lenskej schôdze 
o schválení ú tovnej závierky, 
kone nej správy o priebehu 
likvidácie a návrhu na rozdelenie 
likvida ného zostatku 
rozhodnutie lenskej schôdze 
o zrušení rozhodnutia o zrušení 
družstva pred rozdelením 
likvida ného zostatku 
doklad preukazujúci uloženie 
likvida ného zostatku do úschovy 

 
Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
De  vzniku funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie družstva jeho vstup 
do likvidácie a ktorou sa sú asne 
ustanovuje do funkcie likvidátor 
(likvidátori)  
rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva 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 družstva 
rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva o odvolaní likvidátora 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie likvidátora 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie likvidátora 

 
Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov) v mene 
družstva 
 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora (likvidátorov) 
 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora (likvidátorov) 
v mene družstva 

Prevzatie imania 
verejnej obchodnej 
spolo nosti – 
§ 88a OBCH 

rozhodnutie príslušného orgánu 
družstva o prevzatí imania verejnej 
obchodnej spolo nosti, v ktorej je 
družstvo preberajúcim spolo níkom 

forma rozhodnutia  
pod a § 88a ods. 2 OBCH (písomná 
forma s úradne osved eným 
podpisom) 
z rozhodnutia musia vyplýva  
zapisované údaje o zanikajúcej 
verejnej obchodnej spolo nosti 

 
Predaj podniku alebo 
asti podniku – 

§ 488 OBCH 
 

zmluva o predaji podniku alebo asti 
podniku 

 

 
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. 
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Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 
NÁVRH NA ZÁPIS ŠTÁTNEHO PODNIKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA 
 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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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 týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Štátny podnik 

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Štatutárny orgán  

 Riadite   

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene štátneho 
podniku 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       



Strana 206 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

����� ���� 
����� ������� �� �������� ������� ��	

P13/5 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Dozorná rada  

 len dozornej rady  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

X Názov zakladate a/ 
Adresa zakladate a  

 1. Názov zakladate a       

 2. Adresa zakladate a  

 a) Názov ulice / verejného priestranstva        
 b) Orienta né / súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        

XI Výška kme ového imania 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII Splynutie/rozdelenie  

 splynutia 
 Štátny podnik vznikol  

v dôsledku  rozdelenia 

 Zanikajúci štátny podnik 
(štátne podniky)  

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       

 1. Obchodné meno 
      

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       
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P13/9 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra 

navrhujem (navrhujeme) zapísa  k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ŠTÁTNEHO PODNIKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis štátneho podniku do obchodného registra (vrátane 
doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra:  
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P13/10 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis štátneho 
podniku do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú  

správne a úplné. 

 
 
Štátny podnik 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P14/1 

 
 
 
 

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 
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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P14/2 

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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P14/3 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Štatutárny orgán  
 Riadite  

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. 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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P14/5 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 
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P14/7 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Dozorná rada/ len dozornej rady 
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             

 9. De  skon enia funkcie             
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skon enie  
likvidácie             

 Likvidátor/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene štátneho 
podniku 
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P14/9 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene štátneho 
podniku 
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P14/10 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Zlú enie/rozdelenie zlú ením 
  zlú enia 

 

Štátny podnik je 
právnym nástupcom 
v dôsledku  rozdelenia zlú ením 

  Štátny podnik je právnym nástupcom zanikajúceho štátneho podniku (podnikov) 
 Zanikajúci štátny podnik 

(štátne podniky) 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              

 3. I O             
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P14/11 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Predaj 
  podniku 

  asti podniku 
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P14/12 

 
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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P14/13 

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. 

 
 
Štátny podnik 

      

 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P14/14 

 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 
 
listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke 
právo alebo užívacie právo 
k nehnute nosti alebo jej asti, ktoré 
užívanie nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla nevylu uje, alebo súhlas 
vlastníka nehnute nosti alebo jej asti 
so zápisom nehnute nosti alebo jej asti 
ako sídla do obchodného registra pod a 
osobitného predpisu 

z rozhodnutia vyplýva zmena sídla 
štátneho podniku 

 
pod a § 2 ods. 3 Obchodného 
zákonníka 

 

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 
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P14/15 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

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 

 

 
 

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 
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P14/16 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
 listina, ktorou sa preukazuje de  

skon enia funkcie lena dozornej rady 
 
 
 

listina preukazujúca vymenovanie 
lena dozornej rady do 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) 
 

 

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 

 
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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P14/18 

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. 
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Príloha č. 15
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P15/1 

 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 

 
NÁVRH NA ZÁPIS  

 PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY 
 ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ 

OSOBY  
 PODNIKU ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ OSOBY 

 ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ 
OSOBY  

                                        DO OBCHODNÉHO REGISTRA 
 

 
 
 

Obchodný register 

Okresný súd            

Ulica       Číslo       

Obec       

PSČ       

 
 
NAVRHOVATEĽ 
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV 

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orientačné/ 
súpisné 
číslo 

Názov obce PSČ Štát 
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P15/2 

A. PODNIK (ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ 
OSOBY SO SÍDLOM V ČLENSKOM ŠTÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
Na základe § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 
ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Označenie podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
právnickej osoby 

      

Adresa miesta činnosti podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej právnickej 
osoby 
a) Názov ulice/verejného priestranstva       
b) Orientačné/súpisné číslo       

II 

c) Názov obce       d) PSČ       

III IČO       

         IV Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
právnickej osoby 
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P15/3 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

V 

 

Vedúci podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
právnickej osoby 

 

 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. Oprávnenia vedúceho 
podniku (organizačnej 
zložky podniku) zahraničnej 
právnickej  osoby 
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P15/4 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 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. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikateľa 
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P15/5 

 
ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VII Obchodné meno 
zahraničnej právnickej 
osoby 

      

VIII Sídlo zahraničnej 
právnickej osoby 

 

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       

 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       

 d) PSČ       

 e) Štát       

IX Právna forma 
zahraničnej právnickej 
osoby 

      

X Register (iná evidencia), 
v ktorom je zahraničná 
právnická osoba zapísaná 

      

 Číslo zápisu       
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P15/6 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XI Štatutárny orgán 
zahraničnej právnickej 
osoby 

 

 Štatutár 
Fyzická osoba 

 

 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. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene zahraničnej  
právnickej osoby 
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P15/7 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XI Štatutárny orgán 
zahraničnej právnickej 
osoby 

 

 Štatutár 
Právnická osoba 

 

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       d) PSČ       
 e) Štát       
 3. IČO       

 4. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby – štatutárneho orgánu 

 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       

 5. Deň vzniku funkcie       

 

6. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene zahraničnej 
právnickej osoby 
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P15/8 

B. PODNIK (ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ 
OSOBY SO SÍDLOM MIMO ÚZEMIA ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
Na základe § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Označenie podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
právnickej osoby 

      

II Adresa miesta činnosti podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej právnickej 
osoby 

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       

 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       d) PSČ       

III IČO       

         IV Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
právnickej  osoby 
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P15/9 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

V 

 

Vedúci podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
právnickej osoby 

 

 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. Oprávnenia vedúceho 
podniku (organizačnej 
zložky podniku) zahraničnej 
právnickej  osoby 
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P15/10 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 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. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikateľa 
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P15/11 

 
ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VII Obchodné meno 
zahraničnej právnickej 
osoby 

      

VIII Sídlo zahraničnej 
právnickej osoby 

 

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       

 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       

 d) PSČ       

 e) Štát       

IX Právna forma 
zahraničnej právnickej 
osoby 

      

X Právo štátu, ktorým sa 
zahraničná právnická 
osoba spravuje 
 

      

XI Register (iná evidencia), 
v ktorom je zahraničná 
právnická osoba zapísaná 

      

 Číslo zápisu       
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P15/12 

 
ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII Štatutárny orgán 
zahraničnej právnickej 
osoby 

 

 Štatutár 
Fyzická osoba 

 

 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. Spôsob konania štatutárneho 

orgánu v mene zahraničnej  
právnickej osoby 
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P15/13 

 
ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII Štatutárny orgán 
zahraničnej právnickej 
osoby 

 

 Štatutár 
Právnická osoba 

 

 
1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orientačné/súpisné číslo       
 c) Názov obce       d) PSČ       
 e) Štát       
 3. IČO       
 4. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby – štatutárneho orgánu 

 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       
 5. Deň vzniku funkcie       
 6. Spôsob konania štatutárneho 

orgánu v mene zahraničnej  
právnickej osoby 
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P15/14 

 
ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XIII          

 
Predmet podnikania 
zahraničnej právnickej 
osoby 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

XIV 

 

Hodnota základného 
imania zahraničnej 
právnickej osoby 
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P15/15 

C. PODNIK (ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ OSOBY 
S BYDLISKOM V ČLENSKOM ŠTÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE ALEBO ČLENSKOM ŠTÁTE 
ORGANIZÁCIE PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ 
 
Na základe § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 
ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Označenie podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
fyzickej osoby 

      

Adresa miesta činnosti podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej fyzickej 
osoby 
a) Názov ulice/verejného priestranstva       
b) Orientačné/súpisné číslo       

II 

c) Názov obce       d) PSČ       

III IČO       

         IV Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
fyzickej osoby 
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P15/16 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

V 

 

Vedúci podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
fyzickej osoby 

 

 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. Oprávnenia vedúceho 
podniku (organizačnej 
zložky podniku) zahraničnej 
fyzickej  osoby 

      

  



Strana 246 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

P15/17 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 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. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikateľa 
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P15/18 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VII Zahraničná fyzická osoba  

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5.Obchodné meno zahraničnej 
fyzickej osoby       

 6. Bydlisko zahraničnej 
fyzickej osoby  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       d) PSČ       
 e) Štát       

 
7. Miesto podnikania 
zahraničnej fyzickej osoby, ak 
sa líši od bydliska 

 

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       d) PSČ       
 e) Štát       

 8. Dátum narodenia 
zahraničnej fyzickej osoby       

 9. Rodné číslo zahraničnej 
fyzickej osoby       

 

10. Register (iná evidencia),  
v ktorom je zahraničná 
fyzická osoba zapísaná 

      

 

 Číslo zápisu       
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P15/19 

D. PODNIK (ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ OSOBY 
S BYDLISKOM MIMO ÚZEMIA ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE ALEBO 
ČLENSKÉHO ŠTÁTU ORGANIZÁCIE PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ 
 
Na základe § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 
ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Označenie podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
fyzickej osoby 

      

Adresa miesta činnosti podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej fyzickej 
osoby 
a) Názov ulice/verejného priestranstva       
b) Orientačné/súpisné číslo       

II 

c) Názov obce       d) PSČ       

III IČO       

         IV Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
fyzickej osoby 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

V 

 

Vedúci podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
fyzickej osoby 

 

 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. Oprávnenia vedúceho 
podniku (organizačnej 
zložky podniku) zahraničnej 
fyzickej  osoby 
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P15/21 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 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. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikateľa 
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P15/22 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VII Zahraničná fyzická osoba  

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5.Obchodné meno zahraničnej 
fyzickej osoby       

 6. Bydlisko zahraničnej 
fyzickej osoby  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       d) PSČ       
 e) Štát       

 
7. Miesto podnikania 
zahraničnej fyzickej osoby, ak 
sa líši od bydliska 

 

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       d) PSČ       
 e) Štát       

 8. Dátum narodenia 
zahraničnej fyzickej osoby       

 9. Rodné číslo zahraničnej 
fyzickej osoby       

 

10. Register (iná evidencia),  
v ktorom je zahraničná 
fyzická osoba zapísaná 

      

 

 Číslo zápisu       
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P15/23 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis podniku (organizačnej zložky podniku) 

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

 
 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) 
ZAHRANIČNEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

číslo Názov prílohy 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis podniku (organizačnej zložky podniku)  
zahraničnej osoby do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 

                

Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis podniku (organizačnej zložky podniku) 
zahraničnej osoby do obchodného registra:  
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P15/24 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis podniku 
(organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby do obchodného registra a všetky prílohy 

priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 

Podnik (organizačná zložka podniku) zahraničnej osoby 

      

 
 
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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Príloha č. 16
k vyhláške 25/2004 Z. z.
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P16/1 

 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 

 
NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV  
 O PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY 

 O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE PODNIKU ZAHRANIČNEJ 
PRÁVNICKEJ OSOBY  

 O PODNIKU ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ OSOBY 
 O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE PODNIKU ZAHRANIČNEJ  

FYZICKEJ OSOBY  
                                      DO OBCHODNÉHO REGISTRA 
 

 
Obchodný register 

Okresný súd            

Ulica       Číslo       

Obec       

PSČ       

 

Oddiel: Po Vložka číslo:       /       
 
NAVRHOVATEĽ 
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV 

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orientačné/ 
súpisné 
číslo 

Názov obce PSČ Štát 
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P16/2 

A. PODNIK (ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ 
OSOBY SO SÍDLOM V ČLENSKOM ŠTÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
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: 
 
Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Označenie podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) 
zahraničnej 
právnickej osoby 

            

 Adresa miesta činnosti podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej právnickej 
osoby 

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 IČO             

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) 
zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/3 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej právnickej osoby 

 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. Oprávnenia 
vedúceho podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/4 

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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P16/5 

Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Obchodné meno 
zahraničnej 
právnickej osoby 

            

 Sídlo zahraničnej právnickej osoby 

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
d) PSČ             

 
e) Štát             

 

 

Právna forma 
zahraničnej 
právnickej osoby 

            

 Register  
(iná evidencia), 
do ktorého je 
zahraničná 
právnická osoba 
zapísaná 

            

 

Číslo zápisu             
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P16/6 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán  
zahraničnej právnickej osoby 

 Štatutár 
Fyzická osoba 

 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 
štatutárneho orgánu 
v mene zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/7 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 
Štatutárny orgán  
zahraničnej právnickej osoby 

 

 
Štatutár 
Právnická osoba 

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 3. IČO             
 4. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby – člena štatutárneho orgánu 

 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             

 5. Deň vzniku funkcie             

 6. Deň skončenia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/8 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia zahraničnej právnickej osoby 

 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) 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. Oprávnenia 
likvidátora 
(likvidátorov) 
zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/9 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia zahraničnej právnickej osoby 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skončenie  
likvidácie             

 Likvidátor/právnická osoba 

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 3. IČO             

 4. Deň vzniku funkcie             

 5. Deň skončenia funkcie             

 

6. Oprávnenia 
likvidátora 
(likvidátorov) 
zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/10 

Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Konkurz na zahraničnú právnickú osobu 

Vyhlásenie 
konkurzu 

            

 
Skončenie konkurzu 
 

            

 Reštrukturalizácia pri zahraničnej právnickej osobe 

Povolenie 
reštrukturalizácie 
 

            

 
Skončenie 
reštrukturalizácie 
 

            

 Iné obdobné konanie pri zahraničnej právnickej osobe 

Začatie konania 
 

            

 
Skončenie konania 
 

            

 Zrušenie zahraničnej právnickej osoby 
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P16/11 

V prípade pobočky zahraničnej banky navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz:  
 
Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

 

 

 

Odobratie 
bankového 
povolenia 

            

 
 

 

 

 

                  

 
 

 

 

 

                  

 
V prípade pobočky zahraničnej poisťovne alebo zaisťovne navrhujem (navrhujeme)  
zápis/výmaz:  
 
Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

 
 

 

 

 

Odňatie povolenia 
na výkon 
poisťovacej 
(zaisťovacej) 
činnosti 
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P16/12 

V prípade pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi navrhujem (navrhujeme) 
zápis/výmaz:  
 
Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

 

 

 

 

Odňatie povolenia 
na poskytovanie 
investičných služieb 
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P16/13 

B. PODNIK (ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ 
OSOBY SO SÍDLOM MIMO ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
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: 
 
Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Označenie podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) 
zahraničnej 
právnickej osoby 

            

 Adresa miesta činnosti podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej právnickej 
osoby 

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 IČO             

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) 
zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/14 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej právnickej osoby 

 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. Oprávnenia 
vedúceho podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
právnickej osoby 

            

  



Strana 268 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

P16/15 

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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P16/16 

Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Obchodné meno 
zahraničnej 
právnickej osoby 

            

 Sídlo zahraničnej právnickej osoby 

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
d) PSČ             

 
e) Štát             

 

 

Právna forma 
zahraničnej 
právnickej osoby 

            

 

 

Právo štátu, ktorým 
sa zahraničná 
právnická osoba 
spravuje 

            

 Register  
(iná evidencia), 
do ktorého je 
zahraničná 
právnická osoba 
zapísaná 

            

 

Číslo zápisu             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Predmet podnikania 
zahraničnej 
právnickej osoby 

            

 

 

Hodnota základného 
imania zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/17 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán  
zahraničnej právnickej osoby 

 Štatutár 
Fyzická osoba 

 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 
štatutárneho orgánu 
v mene zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/18 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 
Štatutárny orgán  
zahraničnej právnickej osoby 

 

 
Štatutár 
Právnická osoba 

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 3. IČO             
 4. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby – člena štatutárneho orgánu 

 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             

 5. Deň vzniku funkcie             

 6. Deň skončenia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene zahraničnej 
právnickej osoby 
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P16/19 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia zahraničnej právnickej osoby 

 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) 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. Oprávnenia 
likvidátora 
(likvidátorov) 
zahraničnej 
právnickej osoby 
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia zahraničnej právnickej osoby 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skončenie  
likvidácie             

 Likvidátor/právnická osoba 

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 3. IČO             

 4. Deň vzniku funkcie             

 5. Deň skončenia funkcie             

 

6. Oprávnenia 
likvidátora 
(likvidátorov) 
zahraničnej 
právnickej osoby 
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Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Konkurz na zahraničnú právnickú osobu 

Vyhlásenie 
konkurzu 

            

 
Skončenie konkurzu 
 

            

 Reštrukturalizácia pri zahraničnej právnickej osobe 

Povolenie 
reštrukturalizácie 
 

            

 
Skončenie 
reštrukturalizácie 
 

            

 Iné obdobné konanie pri zahraničnej právnickej osobe 

Začatie konania 
 

            

 
Skončenie konania 
 

            

 Zrušenie zahraničnej právnickej osoby 
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V prípade pobočky zahraničnej banky navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz:  
 
Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

 

 

 

Odobratie 
bankového 
povolenia 

            

 
 

 

 

 

                  

 
 

 

 

 

                  

 
V prípade pobočky zahraničnej poisťovne alebo zaisťovne navrhujem (navrhujeme)  
zápis/výmaz:  
 
Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

 
 

 

 

 

Odňatie povolenia 
na výkon 
poisťovacej 
(zaisťovacej) 
činnosti 
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V prípade pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi navrhujem (navrhujeme) 
zápis/výmaz:  
 
Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

 

 

 

 

Odňatie povolenia 
na poskytovanie 
investičných služieb 
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C. PODNIK (ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ OSOBY 
S BYDLISKOM V ČLENSKOM ŠTÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE ALEBO ČLENSKOM ŠTÁTE 
ORGANIZÁCIE PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ 
 
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: 
 
Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Označenie podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) 
zahraničnej fyzickej 
osoby 

            

 Adresa miesta činnosti podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej fyzickej 
osoby 

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 IČO             

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) 
zahraničnej fyzickej 
osoby 
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej fyzickej osoby 

 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. Oprávnenia 
vedúceho podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
fyzickej osoby 
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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       

 Zahraničná fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 
5. Obchodné meno 
zahraničnej fyzickej 
osoby 

            

 6. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             

 

7. Miesto podnikania 
zahraničnej fyzickej 
osoby, ak sa líši od 
bydliska 

  

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             

 8. Dátum narodenia             

 9. Rodné číslo             

 

10. Register (iná 
evidencia),  v ktorom 
je zahraničná fyzická 
osoba zapísaná 

            

 

Číslo zápisu             
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Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Konkurz na zahraničnú fyzickú osobu 

Vyhlásenie 
konkurzu 

            

 
Skončenie konkurzu 
 

            

 Reštrukturalizácia pri zahraničnej fyzickej osobe 

Povolenie 
reštrukturalizácie 
 

            

 
Skončenie 
reštrukturalizácie 
 

            

 Iné obdobné konanie pri zahraničnej fyzickej osobe 

Začatie konania 
 

            

 
Skončenie konania 
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D. PODNIK (ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU) ZAHRANIČNEJ FYZICKEJ OSOBY 
S BYDLISKOM MIMO ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE ALEBO ČLENSKÉHO 
ŠTÁTU ORGANIZÁCIE PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ 
 

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: 
 
  
Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Označenie podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) 
zahraničnej fyzickej 
osoby 

            

 Adresa miesta činnosti podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej fyzickej 
osoby 

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 IČO             

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) 
zahraničnej fyzickej 
osoby 
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej fyzickej osoby 

 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. Oprávnenia 
vedúceho podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
fyzickej osoby 
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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       

 Zahraničná fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 
5. Obchodné meno 
zahraničnej fyzickej 
osoby 

            

 6. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             

 

7. Miesto podnikania 
zahraničnej fyzickej 
osoby, ak sa líši od 
bydliska 

  

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             

 8. Dátum narodenia             

 9. Rodné číslo             

 

10. Register (iná 
evidencia),  v ktorom 
je zahraničná fyzická 
osoba zapísaná 

            

 

Číslo zápisu             
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Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Konkurz na zahraničnú fyzickú osobu 

Vyhlásenie 
konkurzu 

            

 
Skončenie konkurzu 
 

            

 Reštrukturalizácia pri zahraničnej fyzickej osobe 

Povolenie 
reštrukturalizácie 
 

            

 
Skončenie 
reštrukturalizácie 
 

            

 Iné obdobné konanie pri zahraničnej fyzickej osobe 

Začatie konania 
 

            

 
Skončenie konania 
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku 

(organizačnej zložke podniku) zahraničnej osoby do obchodného registra navrhujem 
(navrhujeme) zapísať k       .       .        . 

 
 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O PODNIKU 
(ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO 
REGISTRA: 
 
Poradové 

číslo Názov prílohy 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku (organizačnej 
zložke podniku) zahraničnej osoby do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 

                

Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku 
(organizačnej zložke podniku) zahraničnej osoby do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o podniku (organizačnej zložke podniku) zahraničnej osoby 

do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 

Podnik (organizačná zložka podniku) zahraničnej osoby 

      

 
 
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 podniku 
(organizačnej zložke podniku) zahraničnej osoby 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Označenie 
podniku (organizačnej 
zložky podniku) 
zahraničnej osoby – 
§ 2 ods. 3 písm. a) 
ZOR 
 

listina, z ktorej vyplýva rozhodnutie 
zahraničnej osoby o zmene označenia 
podniku (organizačnej zložky podniku)  

 

Adresa miesta činnosti 
podniku (organizačnej 
zložky podniku) 
zahraničnej osoby – 
§ 2 ods. 3 písm. b) 
ZOR 
 

listina, z ktorej vyplýva rozhodnutie 
zahraničnej osoby o zmene adresy 
miesta činnosti podniku (organizačnej 
zložky podniku) 

 

listina, z ktorej vyplýva rozhodnutie 
zahraničnej osoby o zmene predmetu 
podnikania (činnosti) podniku 
(organizačnej zložky podniku) 
 
 

 Predmet podnikania 
(činnosti) podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
osoby – 
§ 2 ods. 3 písm. d) 
ZOR listina preukazujúca oprávnenie 

na podnikanie v predmete podnikania, 
ktorý sa navrhuje zapísať 
 

• napr. živnostenský list, koncesná 
listina alebo iný doklad 
preukazujúci podnikateľské 
oprávnenie 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie osoby, ktorá je ako vedúci 
podniku (organizačnej zložky podniku) 
oprávnená konať v mene zahraničnej 
osoby 
 
 

• z listiny musia vyplývať zapisované 
údaje o vedúcom podniku 
(organizačnej zložky podniku) 

 

Vedúci podniku 
(organizačnej zložky 
podniku) zahraničnej 
osoby – 
§ 2 ods. 3 písm. e) 
ZOR 
 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
funkcie osoby, ktorá je ako vedúci 
podniku (organizačnej zložky podniku) 
oprávnená konať v mene zahraničnej 
osoby 
 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie vedúceho 

Obchodné meno 
zahraničnej osoby – 
§ 2 ods. 3 písm. g) 
ZOR 
 

zmena zakladateľského dokumentu 
alebo zmena stanov zahraničnej osoby 

• z ktorých vyplýva zmena 
obchodného mena 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Sídlo (bydlisko/miesto 
podnikania, ak sa líši 
od bydliska) 
zahraničnej osoby – 
§ 2 ods. 3 písm. g) 
ZOR 
 

zmena zakladateľského dokumentu 
alebo zmena stanov zahraničnej osoby 

• z ktorých vyplýva zmena sídla 
alebo bydliska 

rozhodnutie zahraničnej osoby o zmene 
jej právnej formy 
 

 Právna forma 
zahraničnej osoby – 
§ 2 ods. 3 písm. g) 
ZOR 
 

zakladacie dokumenty (stanovy)  
zahraničnej osoby v znení schválenom 
rozhodnutím o zmene právnej formy 
 

 

Štatutárny orgán zahraničnej právnickej osoby – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie štatutárneho orgánu zahraničnej 
osoby 
 

• z listiny musia vyplývať zapisované 
údaje o štatutárnom orgáne 
zahraničnej osoby 

 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
funkcie štatutárneho orgánu zahraničnej 
osoby 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie štatutárneho 
orgánu zahraničnej osoby 

 
Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
zahraničnej 
právnickej osoby 
v mene zahraničnej 
osoby 
 

zmena zakladateľského dokumentu 
(stanov) zahraničnej osoby 

• z listiny musí vyplývať spôsob 
konania štatutárneho orgánu 
v mene zahraničnej osoby 

Register (iná 
evidencia), do ktorej 
je zahraničná osoba 
zapísaná 
Číslo zápisu – 
§ 2 ods. 3 písm. h) 
ZOR 
 

výpis z obchodného registra (inej 
evidencie), do ktorej je zahraničná 
osoba zapísaná 

 

Zrušenie zahraničnej 
právnickej osoby – 
§ 2 ods. 3 písm. m) 
ZOR 
 

listina preukazujúca zrušenie 
zahraničnej osoby 

• rozhodnutie príslušného orgánu 
zahraničnej osoby alebo 
rozhodnutie súdu tretieho štátu 

Likvidácia zahraničnej právnickej osoby – § 2 ods. 3 písm. j) ZOR 

Vstup do likvidácie 
zahraničnej 
právnickej osoby 

listina preukazujúca zrušenie 
zahraničnej osoby bez právneho 
nástupcu a jej vstup do likvidácie 
 

• rozhodnutie príslušného orgánu 
zahraničnej osoby alebo 
rozhodnutie súdu tretieho štátu 

Skončenie likvidácie 
zahraničnej 
právnickej osoby 
 

listina preukazujúca skončenie 
likvidácie zahraničnej osoby 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
listina, ktorou sa preukazuje 
ustanovenie do funkcie likvidátora 
zahraničnej osoby 

• z listiny musia vyplývať zapisované 
údaje o likvidátorovi 
(likvidátoroch) zahraničnej osoby 
a rozsah jeho (ich) oprávnení 

 

Likvidátor 
zahraničnej PO – 
§ 2 ods. 3 písm. k) 
ZOR 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
funkcie likvidátora  

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie likvidátora 
(likvidátorov) zahraničnej osoby 

 
Vyhlásenie konkurzu, 
reštrukturalizácie, 
vyrovnania alebo 
obdobného konania 
na zahraničnú 
osobu – 
§ 2 ods. 3 písm. l) 
ZOR 
 

rozhodnutie príslušného orgánu tretieho 
štátu o vyhlásení konkurzu, vyrovnania 
alebo iného obdobného konania 

 

Skončenie konkurzu, 
reštrukturalizácie, 
vyrovnania alebo 
obdobného konania 
na zahraničnú 
osobu – 
§ 2 ods. 3 písm. l) 
ZOR 
 

rozhodnutie príslušného orgánu tretieho 
štátu o skončení konkurzu, vyrovnania 
alebo iného obdobného konania 

 

Právo štátu, ktorým 
sa spravuje 
zahraničná PO – 
§ 2 ods. 4 písm. a) 
ZOR 
 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
zahraničnej osoby 
 
 
 

• pri podniku (organizačnej zložke 
podniku zahraničnej osoby) 
so sídlom v štáte mimo EÚ 

Druh evidencie, 
do ktorej je 
zahraničná PO osoba 
zapísaná, vrátane čísla 
zápisu – 
§ 2 ods. 4 písm. a) 
ZOR 
 

výpis z obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je zahraničná osoba 
zapísaná a ktorý obsahuje číslo zápisu 

• pri podniku (organizačnej zložke 
podniku zahraničnej osoby) 
so sídlom v štáte mimo EÚ, ak 
právo štátu, ktorým sa zahraničná 
osoba spravuje, ustanovuje 
povinnosť tohto zápisu 

Predmet podnikania 
zahraničnej PO – 
§ 2 ods. 4 písm. b) 
ZOR 
 

zmena zakladateľského dokumentu 
(stanov) zahraničnej osoby 

• pri podniku (organizačnej zložke 
podniku zahraničnej osoby) 
so sídlom v štáte mimo EÚ 

 

Hodnota upísaného 
základného imania 
zahraničnej PO 
v cudzej mene – 
§ 2 ods. 4 písm. c) 
ZOR 
 

doklad, z ktorého vyplýva zmena 
upísaného základného imania 

• pri podniku (organizačnej zložke 
podniku zahraničnej osoby) 
so sídlom v štáte mimo EÚ 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Odobratie bankového 
povolenia 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o odobratí bankového povolenia 

 

Odňatie povolenia na 
povolené poisťovacie 
(zaisťovacie) činnosti 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o odňatí povolenia na povolené 
poisťovacie (zaisťovacie) činnosti 

 

Odňatie povolenia na 
poskytovanie 
investičných služieb 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o odňatí povolenia na poskytovanie 
investičných služieb 

 

 
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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k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
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P17/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 

 
NÁVRH NA ZÁPIS INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO 

REGISTRA 
 

 
 

Obchodný register 

Okresný súd            

Ulica       Číslo       

Obec       

PSČ       

 
 
NAVRHOVATEĽ 
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV 

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orientačné/ 
súpisné 
číslo 

Názov obce PSČ Štát 
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P17/2 

Na základe § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       

 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       d) PSČ       

III IČO       

IV Právna forma Iná právna forma 

V 

 
Predmet podnikania 
(činnosti) 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  



25/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 295

 

P17/3 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Štatutárny orgán  

 Štatutár  
Fyzická osoba 

 

 Funkcia v štatutárnom 
orgáne       

 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. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene zapísanej 
osoby 
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P17/4 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Štatutárny orgán  

 Štatutár 
Právnická osoba 

 

 1. Obchodné meno/ 
názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       d) PSČ       
 e) Štát       
 3. IČO       

 4. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby – štatutárneho orgánu 

 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       

 5. Deň vzniku funkcie       

 

6. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene zapísanej 
osoby 
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P17/5 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII Organizačná zložka 

 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       
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P17/6 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII 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. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikateľa 
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P17/7 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Dozorná /Správna rada  

 Člen dozornej/ správnej  
rady 

 

 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       

 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       

 1. Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       4. Titul za menom       

 3. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orientačné/súpisné číslo       

 c) Názov obce       
 d) PSČ       
 e) Štát       

 4. Dátum narodenia       

 5. Rodné číslo       

 6. Deň vzniku funkcie       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

X             

XI             

XII             
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XIII             

XIV             

XV             
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P17/10 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis inej právnickej osoby do obchodného registra 

navrhujem (navrhujeme) zapísať k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS INEJ PRÁVNICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

číslo Názov prílohy 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis inej právnickej osoby do obchodného registra 
(vrátane doplnkových listov): 

                

Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis inej právnickej osoby do obchodného registra: 
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P17/11 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis inej právnickej 
osoby do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne 

a úplné. 

 
 

Iná  právnická 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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k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
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P18/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 

 
NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O INEJ  

PRÁVNICKEJ OSOBE DO OBCHODNÉHO REGISTRA 
 

 
Obchodný register 

Okresný súd            

Ulica       Číslo       

Obec       

PSČ       

 

Oddiel: Po Vložka číslo:       /       
 
NAVRHOVATEĽ 
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV 

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orientačné/ 
súpisné 
číslo 

Názov obce PSČ Štát 
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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:  
 
Označiť 
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 
Obchodné meno             

 Sídlo  

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             

 d) PSČ             

 IČO             

 Právna forma             

 

 

Predmet podnikania 
(činnosti)  
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán  

 Štatutárny orgán 
Fyzická osoba 

 
Funkcia 
v štatutárnom 
orgáne 

            

 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 
štatutárneho orgánu 
v mene zapísanej 
osoby 
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 
Štatutárny orgán 

 

 
Štatutárny orgán 
Právnická osoba 

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 3. IČO             
 4. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby – člena štatutárneho orgánu 

 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             

 5. Deň vzniku funkcie             

 6. Deň skončenia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene zapísanej 
osoby 
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P18/5 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

  Odštepný závod 

 
Organizačná zložka 

 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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P18/7 

 
Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Dozorná  rada/správna rada 

 Člen dozornej/správnej rady 

 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             

 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             
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P18/8 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 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) 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 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene zapísanej 
osoby 
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P18/9 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skončenie  
likvidácie             

 Likvidátor/právnická osoba 

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             

 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 3. IČO             
 4. 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) Orientačné/súpisné číslo             

 e3) Názov obce             
 e4) PSČ             
 e5) Štát             

 f) Dátum narodenia             

 g) Rodné číslo             

 5. Deň vzniku funkcie             

 6. Deň skončenia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene zapísanej 
osoby 
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P18/10 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       
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P18/11 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe 

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

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O INEJ PRÁVNICKEJ  
OSOBE DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

číslo Názov prílohy 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe 
do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 

                

Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe 
do obchodného registra:  
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P18/12 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra a všetky prílohy  

priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 

Iná právnická 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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P18/13 

 Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov  
o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje do obchodného registra na základe osobitného zákona 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Obchodné meno 
(názov) – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

doklad, z ktorého vyplýva zmena 
obchodného meno (názvu) právnickej 
osoby 

 

Sídlo – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

doklad, z ktorého vyplýva zmena sídla 
právnickej osoby 
 
listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke 
právo alebo užívacie právo 
k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré 
užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti 
ako sídla nevylučuje, alebo súhlas 
vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti 
so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti 
ako sídla do obchodného registra podľa 
osobitného predpisu 

 
 
 
• podľa § 2 ods. 3 Obchodného 

zákonníka 
 
 
 

doklad, z ktorého vyplýva zmena 
predmetu podnikania (činnosti) 

• ak sa vyžaduje Predmet podnikania 
(činnosti) – 
§ 2 ods. 1  
písm. c) ZOR 

doklad preukazujúci podnikateľské 
oprávnenie na výkon činnosti, ktorá sa 
navrhuje zapísať do obchodného 
registra ako predmet podnikania  

 

listina, ktorá preukazuje vymenovanie 
do funkcie osoby vykonávajúcej 
pôsobnosť štatutárneho orgánu 
 
 

• z listiny musia vyplývať zapisované 
údaje o štatutárnom orgáne 

 
 

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

listina, ktorá preukazuje skončenie 
funkcie osoby vykonávajúcej 
pôsobnosť štatutárneho orgánu 
 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie štatutárneho 
orgánu 

Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene zapísanej 
osoby – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

doklad, z ktorého vyplýva ustanovenie 
do funkcie štatutárneho orgánu 

• ak tento údaj nevyplýva 
z osobitného predpisu alebo 
zo zakladateľského dokumentu 

doklad preukazujúci udelenie prokúry 
jednému prokuristovi alebo viacerým 
prokuristom 
 

• z listiny musia vyplývať zapisované 
údaje o prokuristovi (prokuristoch) 

Prokúra –  
Prokurista – 
§ 2 ods. 1 písm. g) 
ZOR 

doklad preukazujúci skončenie funkcie 
prokuristu 
 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie prokuristu 
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P18/14 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) za 
zapísanú osobu 

doklad preukazujúci udelenie prokúry 
jednému prokuristovi alebo viacerým 
prokuristom 

• z dokladu musí vyplývať spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) 
za zapísanú osobu 

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

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie člena dozornej rady 

• rozhodnutie valného zhromaždenia 
o voľbe člena dozornej rady 

• rozhodnutie zamestnancov 
spoločnosti o voľbe člena dozornej 
rady  

• z listiny musia vyplývať zapisované 
údaje o členovi dozornej rady 

 

 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
funkcie člena dozornej rady 

• rozhodnutie valného zhromaždenia 
o odvolaní člena dozornej rady 

• rozhodnutie zamestnancov 
spoločnosti o odvolaní člena 
dozornej rady 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie člena dozornej 
rady 
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P18/15 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

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

listina, ktorou sa preukazuje vstup 
zapísanej osoby do likvidácie 
 

  

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
likvidácie 
 

 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 
 

• z listiny musia vyplývať zapisované 
údaje o likvidátorovi 

Likvidátor –  
§ 2 ods. 1 písm. k) 
ZOR  

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
funkcie likvidátora 
 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie likvidátora 

Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov) 
v mene zapísanej 
osoby 
 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora (likvidátorov) 

• z listiny musí vyplývať spôsob 
konania likvidátora (likvidátorov) 
v mene zapísanej osoby 

listina, ktorá preukazuje vymenovanie 
do funkcie osoby vykonávajúcej 
pôsobnosť dozorného orgánu 
 

• z listiny musia vyplývať zapisované 
údaje o dozornom orgáne 

Dozorný orgán – 
§ 2 ods. 1 písm. h) 
ZOR 

listina, ktorá preukazuje skončenie 
funkcie osoby vykonávajúcej 
pôsobnosť dozorného orgánu 
 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie dozorného 
orgánu 

Iné zapísané údaje 
(ustanovené 
osobitnými predpismi) 
 

doklady preukazujúce zmenu týchto 
údajov podľa osobitných predpisov 

 

 
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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P19/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA VÝMAZ ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA 
 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel:       Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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P19/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) výmaz z obchodného registra  
 
ZAPÍSANEJ OSOBY 

 
 Obchodné meno 

 Ozna enie podniku (organiza nej zložky podniku) na území SR 

I 

      

 Sídlo 

 Bydlisko 

 Adresa miesta innosti podniku (organiza nej zložky podniku) zahrani nej osoby na území SR 

Názov ulice/verejného priestranstva       
Orienta né/súpisné íslo       
Názov obce       

II 

PS        

III I O       

 
a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku d u jej výmazu 
z obchodného registra. 
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P19/3 

Sú asne navrhujem (navrhujeme) pri zapísanej osobe zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IV Zrušenie zapísanej osoby 
a právny dôvod jej 
zrušenia 
 

      

V Právny dôvod výmazu 
zapísanej osoby 
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P19/4 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Splynutie/zlú enie/ 
rozdelenie 

 

 splynutia 

 zlú enia 

 Zapísaná osoba zanikla 
v dôsledku 

 rozdelenia 

 slovenská nástupnícka spolo nos  
VII Právny nástupca 

(právny nástupcovia)  zahrani ná nástupnícka spolo nos  

 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       

 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       

 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       

 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       
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P19/5 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VII Prevzatie imania verejnej 
obchodnej spolo nosti 

 

  Imanie verejnej obchodnej spolo nosti prevzal jej spolo ník 

 Preberajúci spolo ník  

 Právnická osoba  

 1. Obchodné meno/názov 
      

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       
 Fyzická osoba  

 1. Obchodné meno 
      

 2. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 3. Rodné íslo       
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P19/6 

 
Výmaz zapísanej osoby z obchodného registra a zápis údajov pri zapísanej osobe, ktoré sú 

obsiahnuté v tomto návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra, 
navrhujem (navrhujeme) k       .       .        . 

 
 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA VÝMAZ ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra (vrátane 
doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra:  
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P19/7 

 
Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na výmaz zapísanej 
osoby z obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na výmaz sú správne 

a úplné. 
 

 
Zapísaná osoba  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P20/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA HOSPODÁRSKYCH 
ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO PRIEZVISKO 

TITUL 
ZA 

MENOM
Názov ulice/ verejného 

priestranstva 

Orienta
né/ 

súpisné 
íslo 

Názov obce PS  Stát 
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P20/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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P20/3 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 
Štatutárny orgán 
Konate /konatelia  

 Konate   

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene zapísanej 
osoby 
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P20/4 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 f) De  vzniku funkcie       
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P20/5 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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P20/6 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX lenovia 

 len 
Fyzická osoba  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
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P20/7 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX lenovia  

 len 
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       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       

 
 
1. Obchodné meno/názov 
 

      

2. Sídlo  
a) Názov ulice/verejného priestranstva       
b) Orienta né/súpisné íslo       
c) Názov obce       
d) PS        

 

e) Štát       
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P20/8 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

X Dozorný orgán  

 len dozorného orgánu  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
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P20/9 

   
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov 

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

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA HOSPODÁRSKYCH 
ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov 
do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov 
do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis európskeho 
zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra a všetky prílohy  

priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P21/1 

 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM 
ZOSKUPENÍ HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO 

REGISTRA 
 

 
Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Po Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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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 
Konate /konatelia 

 Konate  

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene zapísanej 
osoby 
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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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 lenovia 
  

len 
Fyzická osoba 
 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 lenovia 
  

len 
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             

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             

 
1. Obchodné meno/ 

názov 
 

             

2. Sídlo   
a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
b) Orienta né/súpisné íslo              
c) Názov obce             
d) PS              

  
e) Štát 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Dozorná rada/ len dozornej rady 
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
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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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene zapísanej 
osoby 
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Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Predaj 
 podniku 
 asti podniku  

 
 

 
 
 

 

 

 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

  



Strana 346 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

������� ��	 
����� ������� �� �������� ����� ����

P21/11 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení 

hospodárskych záujmov do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísa   
k       .       .        . 

 
 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM 
ZOSKUPENÍ HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení 
hospodárskych záujmov do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom 
zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra 

a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 
 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P21/13 

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

zoskupení hospodárskych záujmov 
 
 

 Zapísaný údaj Prílohy Poznámka 
 Obchodné meno - 

§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 

rozhodnutie lenov o zmene 
zakladate skej zmluvy 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

 Sídlo - 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 

rozhodnutie lenov o zmene 
zakladate skej zmluvy 
 
listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke 
právo alebo užívacie právo 
k nehnute nosti alebo jej asti, ktoré 
užívanie nehnute nosti alebo jej asti ako 
sídla nevylu uje, alebo súhlas vlastníka 
nehnute nosti alebo jej asti so zápisom 
nehnute nosti alebo jej asti ako sídla do 
obchodného registra pod a osobitného 
predpisu 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
sídla 

 
pod a § 2 ods. 3 Obchodného 
zákonníka 

 

rozhodnutie lenov o zmene 
zakladate skej zmluvy  

z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania ( innosti) 

 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 európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov - § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 
listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie 
konate a 
 
 
 

rozhodnutie lenov                       
o vymenovaní konate a, 
z ktorého vyplývajú zapisované 
údaje o konate ovi  

  

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie konate a 

rozhodnutie lenov o odvolaní 
konate a 
iná listina, ktorá preukazuje 
skon enie funkcie konate a  
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie konate a  

 Spôsob konania 
štatutárneho 
orgánu v mene 
európskeho 
zoskupenia 
hospodárskych 
záujmov 
 

rozhodnutie lenov o zmene 
zakladate skej zmluvy 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
spôsobu konania štatutárneho 
orgánu v mene európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov 

 Dozorný orgán - § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 

  listina, ktorou sa preukazuje de  vzniku 
funkcie lena dozorného orgánu 

rozhodnutie lenov o vo be 
lena dozorného orgánu 

z listiny musia vyplýva  
zapisované údaje o lenovi 
dozorného orgánu 
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listina, ktorou sa preukazuje de  skon enia 
funkcie lena dozorného orgánu 
 
 
 
 
 
 
 

rozhodnutie lenov o odvolaní 
lena dozorného orgánu 

iná listina z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie lena 
dozorného orgánu 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie lena 
dozorného orgánu 

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

 
rozhodnutie lenov alebo príslušného 
orgánu európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov 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 lenov alebo príslušného 
orgánu európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov o zrušení 
odštepného závodu (inej organiza nej 
zložky podniku) 

 

 Zapísané údaje o 
odštepnom 
závode (inej 
organiza nej 
zložke podniku) 

rozhodnutie lenov alebo príslušného 
orgánu európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov o zmene niektorej 
zo skuto ností, ktoré sa o odštepnom 
závode (inej organiza nej zložke podniku) 
zapisujú do obchodného registra 
 

 

 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 lenov alebo 
príslušného orgánu európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o zriadení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku), ktorým sa sú asne 
vymenúva prvý vedúci 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
rozhodnutie o vymenovaní 
vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky 
podniku) po as trvania 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
z rozhodnutia musí vyplýva  de  
vzniku funkcie vedúceho 
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De  skon enia 
funkcie 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie vedúceho odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie lenov alebo 
príslušného orgánu európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o zrušení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku), z ktorého vyplýva de  
skon enia funkcie vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
rozhodnutie 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 lenov alebo 
príslušného orgánu  európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o udelení prokúry, 
z ktorého musia vyplýva  
zapisované údaje o prokuristovi 
(prokuristoch) 

  

doklad preukazujúci skon enie funkcie 
prokuristu  
 
 
 

rozhodnutie lenov alebo 
príslušného orgánu európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o odvolaní prokúry  
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie prokuristu 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie prokuristu  
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 Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za európske 
zoskupenie 
hospodárskych 
záujmov 

doklad preukazujúci udelenie prokúry 
jednému prokristovi alebo viacerým 
prokuristom 
 
 
 

rozhodnutie lenov alebo 
príslušného orgánu  európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o udelení prokúry 
z dokladu musí vyplýva  spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) 
za európske zoskupenie 
hospodárskych záujmov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lenovia  európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov - § 4 ods. 2 zákona . 177/2004  Z. z. 
o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dop a zákon  
. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 



Strana 352 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

������� ��	 
����� ������� �� �������� ����� ����

P21/17 

  listiny, ktorými sa preukazuje zmena 
v osobe lena európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov 

zmluva o prevode lenstva na 
inú osobu a rozhodnutie 
ostatných lenov o vyslovení 
súhlasu s týmto prevodom 
rozhodnutie lenov o prijatí 
nového lena 
rozhodnutie lena o vystúpení 
z európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov a 
rozhodnutie ostatných lenov o 
vyslovení súhlasu s týmto 
vystúpením, ak sa vyžaduje 
rozhodnutie súdu o vyhlásení 
konkurzu na majetok lena alebo 
zamietnutie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku 
rozhodnutie súdu o vylú ení 
lena  

iná listina, z ktorej vyplýva 
zmena v osobe lena 

 Vstup európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do likvidácie a ukon enie likvidácie - § 2 
ods. 1 písm. j) ZOR 

 Vstup do 
likvidácie 

listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 
európskeho zoskupenia hospodárskych 
záujmov a jeho vstup do likvidácie 
 

rozhodnutie lenov o zrušení 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov  a jeho 
vstupe do likvidácie 

 
 Skon enie 

likvidácie 
listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
likvidácie 

rozhodnutie lenov európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o schválení ú tovnej 
závierky, kone nej správy             
o priebehu likvidácie a návrhu  
na rozdelenie likvida ného 
zostatku 
rozhodnutie lenov európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov  o zrušení rozhodnutia  
o zrušení európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov               
pred rozdelením likvida ného 
zostatku 
doklad preukazujúci uloženie 
likvida ného zostatku                    
do úschovy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Likvidátor - § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 



25/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 353

����� ���� 
����� ������� �� �������� ������� ��	

P21/18 

 De  vzniku 
funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov a jeho 
vstup do likvidácie a ktorou sa 
sú asne ustanovuje do funkcie 
likvidátor (likvidátori)  
rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov               
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 európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov 
rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov               
o odvolaní likvidátora 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie likvidátora 

 Spôsob konania 
likvidátora 
v mene 
európskeho 
zoskupenia 
hospodárskych 
záujmov 

listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie 
likvidátora 
 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora v mene 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov 

 Predaj podniku 
alebo asti 
podniku – 
 
§ 488 OBCH 
 

zmluva o predaji podniku alebo asti 
podniku 

 

 
 
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. 
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P22/1 

 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA VÝMAZ EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA HOSPODÁRSKYCH 
ZÁUJMOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA PO PRENESENÍ JEHO SÍDLA 

DO INÉHO LENSKÉHO ŠTÁTU 
 

 
Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Po Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) výmaz z obchodného registra  
 
EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV 

 
 Obchodné meno I 

      

 Sídlo 

Názov ulice/verejného priestranstva       
Orienta né/súpisné íslo       
Názov obce       

II 

PS        

III I O       

 
a všetkých údajov, ktoré sú o tomto európskom zoskupení hospodárskych záujmov zapísané 
v obchodnom registri ku d u jeho výmazu z obchodného registra. 
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Sú asne navrhujem (navrhujeme) pri európskom zoskupení hospodárskych záujmov zápis týchto 
údajov:  

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IV Právny dôvod výmazu 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov 
z obchodného registra 

      

Sídlo európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov po jeho premiestnení 
 
Názov ulice/verejného priestranstva       
Orienta né/súpisné íslo       
Názov obce       
PS        

V 

Štát       
VI Ozna enie registra (inej 

evidencie), do ktorej je 
európske zoskupenie 
hospodárskych záujmov 
zapísané po premiestnení 
sídla 
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Výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov z obchodného registra a zápis 
údajov pri európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktoré sú obsiahnuté v tomto 

návrhu na výmaz z obchodného registra, navrhujem (navrhujeme) k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA VÝMAZ EURÓPSKEHO ZOSKUPENIA HOSPODÁRSKYCH 
ZÁUJMOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov 
z obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych 
záujmov z obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na výmaz európskeho 

zoskupenia hospodárskych záujmov z obchodného registra a všetky prílohy priložené       
k návrhu na výmaz sú správne a úplné. 

 
 
európske zoskupenie hospodárskych záujmov 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P23/1 

 
 
 

  
 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS EURÓPSKEJ SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO 
REGISTRA 

 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO PRIEZVISKO 

TITUL 
ZA 

MENOM
Názov ulice/ verejného 

priestranstva 

Orienta
né/ 

súpisné 
íslo 

Názov obce PS  Stát 
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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 týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Európska spolo nos  

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 
Štatutárny orgán 
Predstavenstvo  

 Funkcia v predstavenstve       

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 
Štatutárny orgán 
Správna rada  

 Funkcia v správnej rade       

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene spolo nosti 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX 

 
Jediný akcionár  
akciovej spolo nosti  

 1. Obchodné meno/názov       

 2. Sídlo  

 
a) Názov ulice/verejného priestranstva       

 
b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       

 
d) PS        

 
e) Štát       

X Akcie  

 1. Po et       

 2. Druh       

 3. Forma       

 4. Podoba       

 5. Menovitá hodnota       

 

6. Obmedzenie prevodite nosti 
akcií na meno 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XI Dozorná rada  

 len dozornej rady  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII Základné imanie 
 

      

XIII Rozsah splatenia 
základného imania 
 

      

XIV Schválená výška 
základného imania 
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 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XV Splynutie/zlú enie  

 splynutia 
 

Európska spolo nos  
vznikla  
v dôsledku  zlú enia 

 Právny predchodca 
(predchodcovia)  

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce        d) PS        

d) Štát       
 

3. I O       

 1. Obchodné meno 
      

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

d) Štát       
 

3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

d) Štát       
 

3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

d) Štát       
 

3. I O       
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis európskej spolo nosti do obchodného registra 

navrhujem (navrhujeme) zapísa  k        .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS EURÓPSKEJ SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO 
REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis európskej spolo nosti do obchodného registra 
(vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis európskej spolo nosti do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis európskej  
spolo nosti do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis  

sú správne a úplné. 

 
 
Európska spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P24/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKEJ 
SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Po Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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P24/2 

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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P24/3 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Štatutárny orgán 
Predstavenstvo 

 Funkcia 
v predstavenstve             

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene zapísanej 
osoby 
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P24/4 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Štatutárny orgán 
Správna rada 

 Funkcia v správnej rade             

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene zapísanej 
osoby 
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P24/5 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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P24/6 

Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 
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P24/7 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Dozorná rada/ len dozornej rady 
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
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P24/8 

Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Základné imanie             

 

 

Rozsah splatenia 
základného imania 

            

 Rozhodnutie 
valného 
zhromaždenia 
o podmienenom 
zvýšení základného 
imania 

            

 
Výška 
podmieneného 
zvýšenia základného 
imania 

            

 Rozhodnutie 
valného 
zhromaždenia 
o poverení 
predstavenstva 
zvýši  základné 
imanie 

            

 
Schválená výška 
základného imania 
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P24/9 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Akcie 

 

1. Po et             

 

2. Druh             

 

3. Forma             

 

4. Podoba             

 

5. Menovitá hodnota             

 

6. Obmedzenie 
prevodite nosti akcií 
na meno 
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P24/10 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Jediný akcionár akciovej spolo nosti 

 
Akcionár 
Fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 2. Meno             

 3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             

 c) Názov obce             

 d) PS              

 e) Štát             

 
Akcionár  
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             

  



25/2004 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 381

����� 	��� 
����� ������� �� �������� ������� ��	

P24/11 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skon enie  
likvidácie             

 Likvidátor/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene spolo nosti 
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P24/12 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 d) Bydlisko   

 e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             

 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene spolo nosti 
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P24/13 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Nútená správa 

 Zavedenie nútenej 
správy             

 Skon enie nútenej 
správy             

 
Správca na výkon nútenej správy 
Fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orienta né/súpisné íslo             

 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 

Správca na výkon nútenej správy 
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             
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P24/14 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Zástupcovia správcu na výkon nútenej správy 

 Zástupca správcu 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
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P24/15 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 
  Spolo nos  ako spolo ník verejnej obchodnej spolo nosti prevzala jej imanie  
 Verejná obchodná spolo nos , ktorej imanie bolo prevzaté 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 3. I O             

 Predaj 
  podniku 

  asti podniku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

  



Strana 386 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

������� ��	 
����� ������� �� �������� ����� 	���

P24/16 

V prípade európskej spolo nosti, ktorou je banka, navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz:  
 
Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 
 
 
 

Odobratie 
bankového 
povolenia 

            

 
 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 

                  

 
V prípade európskej spolo nosti, ktorou je pois ov a alebo zais ov a, navrhujem (navrhujeme) 
zápis/výmaz:  
 
Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

 
 
 
 
 

Od atie povolenia 
na výkon 
pois ovacej 
(zais ovacej) 
innosti 
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P24/17 

V prípade európskej spolo nosti, ktorou je obchodník s cennými papiermi, navrhujem 
(navrhujeme) zápis/výmaz:  
 
Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 
 
 
 
 

Od atie povolenia 
na poskytovanie 
investi ných služieb 
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P24/18 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spolo nosti 

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

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKEJ 
SPOLO NOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spolo nosti 
do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej 
spolo nosti do obchodného registra:  
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P24/19 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o európskej spolo nosti do obchodného registra a všetky prílohy 

priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Európska spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P24/20 

 Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov  
o európskej spolo nosti 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Obchodné meno – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
spolo nosti o zmene stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

Sídlo – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie valného 
zhromaždenia spolo nosti 
o premiestnení sídla do iného 
lenského štátu EÚ 

osved enie vydané príslušným 
orgánom štátu predchádzajúceho 
sídla o vykonaní všetkých 
potrebných právnych úkonov 
a splnení formalít pred 
premiestnením sídla 
listina ,ktorou sa preukazuje 
vlastnícke právo alebo užívacie 
právo k nehnute nosti alebo jej 
asti, ktoré užívanie nehnute nosti 

alebo jej asti ako sídla 
nevylu uje, alebo súhlas vlastníka 
nehnute nosti alebo jej asti so 
zápisom nehnute nosti alebo jej 
asti ako sídla do obchodného 

registra pod a osobitného 
predpisu 

 
 
 

pod a lánku 8 ods. 8 nariadenia 
Rady (ES) . 2157/2001 z 8. 
októbra 2001 o stanovách 
európskej spolo nosti 

 
 
 

pod a § 2 ods. 3 Obchodného 
zákonníka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
spolo nosti o zmene stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania ( innosti) 

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 
v prípade európskych spolo ností, 
ktoré sú bankami, pois ov ami, 
zais ov ami, obchodníkmi 
s cennými papiermi, sa vyžaduje 
doklad pod a osobitných predpisov 
[napr. rozhodnutie príslušného 
orgánu o zmene bankového 
povolenia, povolenia 
na vykonávanie pois ovacej 
(zais ovacej) innosti, povolenia 
na výkon investi ných služieb] 
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P24/21 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Štatutárny orgán európskej spolo nosti – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie lena predstavenstva alebo 
lena správnej rady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o vo be lena predstavenstva alebo 
lena správnej rady 

rozhodnutie zamestnancov alebo 
zástupcov zamestnancov o vo be 
alebo vymenovaní lena správnej 
rady 
rozhodnutie dozornej rady o vo be 
lena predstavenstva 

rozhodnutie predstavenstva 
o vymenovaní náhradných lenov  
predstavenstva  
pod a § 194 ods. 4 OBCH, ak to 
umož ujú stanovy 
iná listina, ktorou sa preukazuje 
ustanovenie do funkcie lena 
predstavenstva alebo lena správnej 
rady 
z listín musia vyplýva  zapisované 
údaje o lenovi predstavenstva 
alebo lenovi správnej rady 

 
 
 
 
 
 

 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie lena predstavenstva  alebo 
lena správnej rady 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o odvolaní lena predstavenstva  
alebo lena správnej rady 
rozhodnutie zamestnancov alebo 
ich zástupcov o odvolaní lena 
správnej rady 
rozhodnutie dozornej rady 
o odvolaní lena predstavenstva 
iná listina, ktorou sa preukazuje 
skon enie funkcie lena 
predstavenstva alebo lena správnej 
rady 
z listín musí vyplýva  de  
skon enia funkcie lena 
predstavenstva  alebo lena 
správnej rady 

 
  



Strana 392 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

������� ��	 
����� ������� �� �������� ����� 	���

P24/22 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene spolo nosti 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
spolo nosti o zmene stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
spôsobu konania v mene 
spolo nosti 

Odštepný závod (iná organiza ná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 
spolo nosti o zrušení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
 

 

Zapísané údaje 
o odštepnom závode 
(inej organiza nej 
zložke podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o zmene zapísaného údaja 
o odštepnom závode (inej organiza nej 
zložke podniku)  
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P24/23 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
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 
spolo nosti o zriadení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku), ktorým sa sú asne 
vymenúva prvý vedúci odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o vymenovaní 
vedúceho odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
po as trvania odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 
z rozhodnutia musí vyplýva  de  
vzniku funkcie vedúceho 

 

De  skon enia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o zrušení odštepného 
závodu (inej organiza nej zložky 
podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 
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P24/24 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
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 
spolo nosti o udelení prokúry, 
z ktorého musia vyplýva  
zapisované údaje o prokuristovi  

 doklad preukazujúci skon enie funkcie 
prokuristu  

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o odvolaní prokúry 
iná listina preukazujúca skon enie 
funkcie prokuristu 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie prokuristu  

 
Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za spolo nos  

listina, ktorou sa preukazuje udelenie 
prokúry jednému prokuristovi alebo 
viacerým prokuristom 
 
 

rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o udelení prokúry, 
z ktorého vyplýva spôsob konania 
prokuristu (prokuristov) za 
spolo nos  

Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 
listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie lena dozornej rady 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o vo be lena dozornej rady 
rozhodnutie zamestnancov 
spolo nosti o vo be lena dozornej 
rady  
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o lenovi dozornej rady 

 

 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie lena dozornej rady 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o odvolaní lena dozornej rady 
rozhodnutie zamestnancov 
spolo nosti o odvolaní lena 
dozornej rady 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie lena dozornej 
rady 
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P24/25 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Výška základného imania – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zvýšení základného imania  
pod a § 202 OBZ 
 
znalecký posudok alebo ú tovnú 
závierku overenú audítorom, ak sa 
základné imanie spolo nosti zvyšuje 
nepe ažnými vkladmi 

 

dohoda všetkých akcionárov o zvýšení 
základného imania pod a § 205 OBZ 

ak sa všetci akcionári písomne 
dohodli o rozsahu svojej ú asti 
na celom zvýšení základného 
imania a nedochádza k upisovaniu 
akcií na základe verejnej výzvy  
(§ 205 OBCH) 

Zvýšenie základného 
imania – 
§ 202 až 205 OBCH 

písomné vyhlásenie predstavenstva 
o splatení vkladov alebo ich astí 
jednotlivými upisovate mi 

ak sa základné imanie zvyšuje 
upisovaním akcií na základe 
verejnej výzvy 

Rozhodnutie 
o podmienenom 
zvýšení základného 
imania –  
§ 207 OBCH 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o podmienenom zvýšení základného 
imania 

 

druhopisy alebo kópie písomných 
žiadostí o výmenu vymenite ných 
dlhopisov za akcie spolo nosti 
alebo 
druhopisy alebo kópie písomných 
prejavov vôle upisovate ov akcií, ktorí 
uplatnili právo na upísanie akcií 
spolo nosti spojené s prioritnými 
dlhopismi 

v prípade vymenite ných dlhopisov 
 
 
 

v prípade prioritných dlhopisov 

písomné vyhlásenie predstavenstva 
o splatení emisného kurzu 
vymenite ných dlhopisov 

v prípade vymenite ných dlhopisov 
 

Zvýšenie základného 
imania –  
§ 207 OBCH 

písomné vyhlásenie predstavenstva 
o splatení vkladov alebo ich astí 
upisovate mi 

v prípade prioritných dlhopisov 

Zvýšenie základného 
imania – 
§ 208 OBCH 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zvýšení základného imania z majetku 
spolo nosti 
 
znalecký posudok alebo ú tovnú 
závierku overenú audítorom, ak sa 
základné imanie spolo nosti zvyšuje 
nepe ažnými vkladmi 

 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o kombinovanom zvýšení základného 
imania 

 Zvýšenie základného 
imania – 
§ 209a OBCH 

písomné vyhlásenie predstavenstva 
o splatení vkladov alebo ich astí 
jednotlivými upisovate mi 
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P24/26 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Rozhodnutie valného 
zhromaždenia 
o poverení 
predstavenstva 
na zvýšenie 
základného imania –  
§ 210 OBCH 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o poverení predstavenstva na prijatie 
rozhodnutia o zvýšení základného 
imania 

rozhodnutie musí obsahova  
schválenú výšku základného imania

Zvýšenie základného 
imania 
predstavenstvom – 
§ 210 OBCH 

prílohy v závislosti od spôsobu, akým 
sa má zvýšenie základného imania 
vykona  

 

Zníženie základného 
imania – 
§ 211 až 216 OBCH 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o znížení základného imania 

ak uznesenie valného zhromaždenia 
o znížení základného imania ešte 
nebolo uložené do zbierky listín 

Rozsah splatenia 
základného imania – 
§ 2 ods. 2 písm. d) 
ZOR 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
o zmene rozsahu splatenia základného 
imania 

 

Akcie – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR 
Po et rozhodnutie valného zhromaždenia 

o zmene stanov 
 

 

Druh  rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 
 

 

Forma 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 
 

 

Podoba rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 
 

 

Menovitá hodnota rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 
 

 

Obmedzenie 
prevodite nosti akcií 
na meno 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zmene stanov 

 

Jediný akcionár 
spolo nosti –  
§ 2 ods. 1 písm. d) 
ZOR 
 

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
spolo nosti 

z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o jedinom akcionárovi 
spolo nosti 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Vstup spolo nosti do likvidácie a skon enie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR 
Vstup do likvidácie listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 

spolo nosti bez právneho nástupcu a jej 
vstup do likvidácie 
 

rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zrušení spolo nosti  a jej vstupe 
do likvidácie 

 
Skon enie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

likvidácie 
rozhodnutie valného zhromaždenia 
o schválení ú tovnej závierky, 
kone nej správy o priebehu 
likvidácie a návrhu na rozdelenie 
likvida ného zostatku 
rozhodnutie valného zhromaždenia 
o zrušení rozhodnutia o zrušení 
spolo nosti pred rozdelením 
likvida ného zostatku 
doklad preukazujúci uloženie 
likvida ného zostatku do úschovy 

 

Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 
De  vzniku funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie spolo nosti a jej vstup          
do likvidácie a ktorou sa sú asne 
ustanovuje do funkcie likvidátor 
(likvidátori)  
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti 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 spolo nosti 
rozhodnutie príslušného orgánu 
spolo nosti o odvolaní likvidátora 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie likvidátora 

 
Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov) v mene 
spolo nosti 
 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora (likvidátorov) 
 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora (likvidátorov) 
v mene spolo nosti 

Predaj podniku alebo 
asti podniku – 

§ 488 OBCH 
 

zmluva o predaji podniku alebo asti 
podniku 

 

Prevzatie imania 
verejnej obchodnej 
spolo nosti – 
§ 88a OBCH 

rozhodnutie príslušného orgánu 
akciovej spolo nosti ako preberajúceho 
spolo níka o prevzatí imania verejnej 
obchodnej spolo nosti 
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P24/28 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Nútená správa – § 2 ods. 1 písm. p) ZOR 
Zavedenie nútenej 
správy 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o zavedení nútenej správy 
 

 

Skon enie nútenej 
správy 

doklad osved ujúci skon enie nútenej 
správy  
 

 

Správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca – § 2 ods. 1 písm. q) ZOR 
 listiny, ktorými sa preukazuje 

zavedenie nútenej správy a jej 
skon enie 

z listín musia vyplýva  zapisované 
údaje o správcovi na výkon nútenej 
správy a jeho zástupcovi 
(zástupcoch) 

 

Odobratie bankového 
povolenia 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o odobratí bankového povolenia 

 

Od atie povolenia na 
povolené pois ovacie 
(zais ovacie) innosti 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o od atí povolenia na povolené 
pois ovacie (zais ovacie) innosti 

 

Od atie povolenia na 
poskytovanie 
investi ných služieb 

rozhodnutie príslušného orgánu 
o od atí povolenia na poskytovanie 
investi ných služieb 

 

 
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. 
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P25/1 

 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA VÝMAZ EURÓPSKEJ SPOLO NOSTI PO PREMIESTNENÍ 
JEJ SÍDLA DO INÉHO LENSKÉHO ŠTÁTU 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Po Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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P25/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) výmaz z obchodného registra  
 
EURÓPSKEJ SPOLO NOSTI 

 
 Obchodné meno I 

      

 Sídlo 

Názov ulice/verejného priestranstva       
Orienta né/súpisné íslo       
Názov obce       

II 

PS        

III I O       

 
a všetkých údajov, ktoré sú o tejto európskej spolo nosti zapísané v obchodnom registri ku 
d u jej výmazu z obchodného registra. 
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P25/3 

Sú asne navrhujem (navrhujeme) pri európskej spolo nosti zápis týchto údajov:  

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IV Právny dôvod výmazu 
európskej spolo nosti 
z obchodného registra 

      

Sídlo európskej spolo nosti po jeho premiestnení 
 
Názov ulice/verejného priestranstva       
Orienta né/súpisné íslo       
Názov obce       
PS        

V 

Štát       
VI Ozna enie registra (inej 

evidencie), do ktorej je 
európska spolo nos   
zapísaná po premiestnení 
sídla 
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P25/4 

 
  

Výmaz európskej spolo nosti z obchodného registra a zápis údajov pri európskej spolo nosti, 
ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu na výmaz z obchodného registra, 

navrhujem (navrhujeme) k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA VÝMAZ EURÓPSKEJ SPOLO NOSTI Z OBCHODNÉHO 
REGISTRA PO PREMIESTNENÍ JEJ SÍDLA DO INÉHO LENSKÉHO ŠTÁTU: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na výmaz európskej spolo nosti z obchodného registra 
(vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na výmaz európskej spolo nosti z obchodného registra:  
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P25/5 

 
   

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na výmaz európskej 
spolo nosti z obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na výmaz sú správne 

a úplné. 
 

 
Európska spolo nos  

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P26/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS EURÓPSKEHO DRUŽSTVA DO OBCHODNÉHO 
REGISTRA 

 
 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO PRIEZVISKO 

TITUL 
ZA 

MENOM
Názov ulice/ verejného 

priestranstva 

Orienta
né/ 

súpisné 
íslo 

Názov obce PS  Stát 
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P26/2 

Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto údajov:  
 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

I Obchodné meno       

II Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        

III I O       

IV Právna forma Európske družstvo 

V 
 

Predmet podnikania 
( innosti) 
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P26/3 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI Štatutárny orgán 
Predstavenstvo 

 

 Funkcia v predstavenstve       

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       
 4. Titul za menom       

 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene európskeho 
družstva 
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P26/4 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VI 
 

Štatutárny orgán 
Generálny riadite  

 

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       

 4. Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       

 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania štatutárneho 
orgánu v mene európskeho 
družstva 
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P26/5 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

 Odštepný závod 
VII 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) Titul pred menom       
 b) Meno       
 c) Priezvisko       
 d) Titul za menom       
 e) Bydlisko  
 e1) Názov ulice/verejného priestranstva       
 e2) Orienta né/súpisné íslo       

 e3) Názov obce       e4) PS        
 e5) Štát       
 f) Dátum narodenia       
 g) Rodné íslo       
 h) De  vzniku funkcie       
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P26/6 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

VIII Prokúra  

 Prokurista  

 1.Titul pred menom       

 2. Meno       

 3. Priezvisko       

 4.Titul za menom       

 5. Bydlisko  

 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       

 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       

 6. Dátum narodenia       

 7. Rodné íslo       

 8. De  vzniku funkcie       

 

9. Spôsob konania prokuristu 
(prokuristov) za podnikate a 
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P26/7 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Správna rada  

 Funkcia       

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 Funkcia       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 Funkcia       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
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P26/8 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IX Kontrolná komisia  

 len kontrolnej komisie  

 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
 1. Titul pred menom       
 2. Meno       
 3. Priezvisko       4.Titul za menom       
 5. Bydlisko  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       
 d) PS        
 e) Štát       
 6. Dátum narodenia       
 7. Rodné íslo       
 8. De  vzniku funkcie       
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P26/9 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

X Zapisované základné 
imanie 
 

      

XI Výška základného 
lenského vkladu 
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P26/10 

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

XII Splynutie/zlú enie  

 splynutia 
 

Európske družstvo 
vzniklo  
v dôsledku  zlú enia 

 Právny predchodca 
(predchodcovia)  

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       

 1. Obchodné meno 
      

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       

 1. Obchodné meno       

 2. Sídlo  
 a) Názov ulice/verejného priestranstva       
 b) Orienta né/súpisné íslo       
 c) Názov obce       d) PS        
 3. I O       
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P26/11 

 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis európskeho družstva do obchodného registra 

navrhujem (navrhujeme) zapísa  k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS EURÓPSKEHO DRUŽSTVA DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra 
(vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis európskeho družstva do obchodného registra:  
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P26/12 

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis európskeho 
družstva do obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a 

úplné. 

 
 
Európske družstvo 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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P27/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM 
DRUŽSTVE DO OBCHODNÉHO REGISTRA 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Po Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  
 

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED 

MENOM 
MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA 

MENOM 
Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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P27/2 

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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P27/3 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán 
Predstavenstvo 

 

 
 

Funkcia 
v predstavenstve 

 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene európskeho 
družstva 
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P27/4 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán 
Generálny riadite  

 

 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene európskeho 
družstva 
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P27/5 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             

 e) Bydlisko   
 e1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             
 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 h) De  vzniku funkcie             
 i) De  skon enia funkcie             
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P27/6 

Ozna i  
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) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikate a 

            



Strana 422 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 25/2004 Z. z.

������� ��	 
����� ������� �� �������� ����� 	�	�

P27/7 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Správna rada 
 Funkcia             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
 Funkcia             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
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P27/8 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Kontrolná komisia/ len kontrolnej komisie 
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
 1. Titul pred menom             
 2. Meno             
 3. Priezvisko             
 4. Titul za menom             
 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             
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P27/9 

Ozna i  
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 

 

Zapisované 
základné imanie 

            

 

 

Výška základného 
lenského vkladu 
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P27/10 

Ozna i  
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 Vstup  
do likvidácie             

 Skon enie  
likvidácie             

 Likvidátor/fyzická osoba 

 1. Titul pred menom             

 
2. Meno             

 
3. Priezvisko             

 4. Titul za menom             

 5. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             

 d) PS              
 e) Štát             
 6. Dátum narodenia             
 7. Rodné íslo             
 8. De  vzniku funkcie             
 9. De  skon enia funkcie             

 

10. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene európskeho 
družstva 
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P27/11 

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) Titul pred menom             
 b) Meno             
 c) Priezvisko             
 d) Titul za menom             
 e) Bydlisko   
 

e1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 e2) Orienta né/súpisné íslo             
 e3) Názov obce             
 e4) PS              
 e5) Štát             
 f) Dátum narodenia             
 g) Rodné íslo             
 5. De  vzniku funkcie             
 6. De  skon enia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene európskeho 
družstva 
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P27/12 

Ozna i  
zmenu 
X 

ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Zlú enie/rozdelenie zlú ením 
  zlú enia 

 

Európske družstvo je 
právnym nástupcom v 
dôsledku  rozdelenia zlú ením 

  
Európske družstvo je právnym nástupcom zanikajúceho európskeho družstva  
(európskych družstiev) 

 Zanikajúce európske družstvo 
(európske družstvá) 

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 3. I O             

 1. Obchodné meno             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orienta né/súpisné íslo             
 c) Názov obce             
 d) PS              

 3. I O             
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve 

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

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM 
DRUŽSTVE DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve 
do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve 
do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o európskom družstve do obchodného registra a všetky prílohy priložené 

k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Európske družstvo 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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 európskom družstve 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Obchodné meno – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie lenskej schôdze o zmene 
stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

Sídlo – 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 
 

rozhodnutie lenskej schôdze 
o premiestnení sídla do iného 
lenského štátu EÚ 

listina, ktorou sa preukazuje 
vlastnícke právo alebo užívacie 
právo k nehnute nosti alebo jej 
asti, ktoré užívanie nehnute nosti 

alebo jej asti  ako sídla 
nevylu uje, alebo súhlas vlastníka 
nehnute nosti alebo jej asti so 
zápisom nehnute nosti alebo jej 
asti ako sídla do obchodného 

registra pod a osobitného 
predpisu 
osved enie vydané notárom o 
vykonaní všetkých potrebných 
právnych úkonov pred 
premiestnením sídla 

 
 
 

pod a § 2 ods. 3 Obchodného 
zákonníka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
pod a § 9 zákona . 91/2007 Z. z. 
o európskom družstve 

rozhodnutie lenskej schôdze o zmene 
stanov 
 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania ( innosti) 

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 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Štatutárny orgán európskeho družstva – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 
listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie lena predstavenstva alebo 
generálneho riadite a, ak ide 
o monistický systém 

 
 
 
 
 
 

rozhodnutie lenskej schôdze o 
vo be lena predstavenstva alebo 
rozhodnutie správnej rady o 
vymenovaní generálneho riadite a, 
ak ide o monistický systém 
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o týchto osobách 

 
 

 

listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie lena predstavenstva alebo 
generálneho riadite a, ak ide  
o monistický systém 

rozhodnutie lenskej schôdze o 
odvolaní lena predstavenstva alebo 
rozhodnutie správnej rady o 
odvolaní generálneho riadite a, ak 
ide o monistický systém 
iná listina, ktorá preukazuje 
skon enie funkcie lena 
predstavenstva alebo generálneho 
riadite a, ak ide o monistický 
systém 
z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie takejto osoby 

 
Spôsob konania 
štatutárneho orgánu v 
mene spolo nosti 

rozhodnutie lenskej schôdze o zmene 
stanov alebo rozhodnutie správnej rady 
o obmedzení práva generálneho 
riadite a kona  v mene európskeho 
družstva, ak ide o monistický systém 

z rozhodnutia vyplýva zmena 
spôsobu konania štatutárneho 
orgánu v mene európskeho družstva

Správna rada – § 6 ods. 2 ZED 
 listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie lena správnej rady 
rozhodnutie lenskej schôdze 
o vo be lena správnej rady 
rozhodnutie zamestnancov alebo 
zástupcov zamestnancov o vo be 
alebo vymenovaní lena správnej 
rady 
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o lenovi správnej rady 

 listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie lena správnej rady 

rozhodnutie lenskej schôdze 
o odvolaní lena správnej rady 
rozhodnutie zamestnancov alebo 
zástupcov zamestnancov o odvolaní 
lena správnej rady 

z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie lena správnej 
rady 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Kontrolná komisia – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 
 listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie lena kontrolnej komisie 
rozhodnutie lenskej schôdze 
o vo be lena kontrolnej komisie 
rozhodnutie zamestnancov alebo 
zástupcov zamestnancov o vo be 
alebo vymenovaní lena kontrolnej 
komisie 
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o lenovi kontrolnej komisie 

 
 listina, ktorou sa preukazuje skon enie 

funkcie lena kontrolnej komisie 
rozhodnutie lenskej schôdze 
o odvolaní lena kontrolnej komisie
rozhodnutie zamestnancov alebo 
zástupcov zamestnancov o odvolaní 
lena kontrolnej komisie 

z listiny musí vyplýva  de  
skon enia funkcie lena kontrolnej 
komisie 

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

rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva 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 jej vedúcom 

 

rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva o zrušení 
odštepného závodu (inej organiza nej 
zložky podniku) 
 

 

Zapísané údaje 
o odštepnom závode 
(inej organiza nej 
zložke podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva o zmene 
zapísaného údaja o odštepnom závode 
(inej organiza nej zložke podniku) 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Vedúci odštepného závodu (inej organiza nej zložky podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 
 listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva o zriadení 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
a ktorým sa sú asne vymenúva 
prvý vedúci odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva o vymenovaní 
vedúceho odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) po as 
trvania odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku) 
z listiny musia vyplýva  zapisované 
údaje o vedúcom 

De  skon enia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
funkcie vedúceho odštepného závodu 
(inej organiza nej zložky podniku) 

rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva o zrušení 
odštepného závodu (inej 
organiza nej zložky podniku)  
rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva 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 príslušného orgánu 
európskeho družstva o udelení 
prokúry, z ktorého musia vyplýva  
zapisované údaje o prokuristovi 
(prokuristoch) 

 
 doklad preukazujúci skon enie funkcie 

prokuristu 
rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva o odvolaní 
prokuristu 
iná listina preukazujúca skon enie 
funkcie prokuristu 
z listín musí vyplýva  de  
skon enia funkcie prokuristu 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) za 
spolo nos  

listina, ktorou sa preukazuje 
ustanovenie do funkcie prokuristu 

rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva o udelení 
prokúry 
z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) za 
družstvo 

 
 

Vstup družstva do likvidácie a ukon enie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR 
Vstup do likvidácie listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 

európskeho družstva bez právneho 
nástupcu a jeho vstup do likvidácie 

rozhodnutie lenskej schôdze 
európskeho družstva o zrušení 
družstva a jeho vstupe do likvidácie

 
 

Skon enie likvidácie listina, ktorou sa preukazuje skon enie 
likvidácie 

rozhodnutie lenskej schôdze 
o schválení ú tovnej závierky, 
kone nej správy o priebehu 
likvidácie a návrhu na rozdelenie 
likvida ného zostatku 
rozhodnutie lenskej schôdze 
o zrušení rozhodnutia o zrušení 
európskeho družstva pred 
rozdelením likvida ného zostatku 
doklad preukazujúci uloženie 
likvida ného zostatku do úschovy 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Likvidátor – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 
De  vzniku funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie európskeho družstva, jeho 
vstup do likvidácie a ktorou sa 
sú asne ustanovuje do funkcie 
likvidátor (likvidátori) 
rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva 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 európskeho 
družstva 
rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho družstva o odvolaní 
likvidátora 
iná listina, z ktorej vyplýva 
skon enie funkcie likvidátora 
z listiny musia vyplýva  de  
skon enia funkcie likvidátora 

 
 

Spôsob konania 
likvidátora v mene 
spolo nosti 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora v mene 
európskeho družstva 

 
 

Predaj podniku alebo 
asti podniku –  

§ 488 OBCH 
 
 

zmluva o predaji podniku alebo asti 
podniku 

 

 
 
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. 
ZED – zákon . 91/2007 Z. z. o európskom družstve. 
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P28/1 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 
 

NÁVRH NA VÝMAZ EURÓPSKEHO DRUŽSTVA PO PREMIESTNENÍ 
JEHO SÍDLA DO INÉHO LENSKÉHO ŠTÁTU 

 
 

Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       íslo       
Obec       
PS        

 
Oddiel: Po Vložka íslo:       /       

 
NAVRHOVATE  

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO TITUL 
PRED MENO 

PRIEZVISKO/ 
OBCHODNÉ 

MENO/NÁZOV

TITUL 
ZA Názov ulice/ 

verejného 
priestranstva 

Orienta né/ 
súpisné 

íslo 
Názov obce PS  Štát 
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Na základe § 5 zákona . 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov navrhujem (navrhujeme) výmaz z obchodného registra  
 
EURÓPSKEHO DRUŽSTVA 

 
 Obchodné meno I 

      

 Sídlo 

Názov ulice/verejného priestranstva       
Orienta né/súpisné íslo       
Názov obce       

II 

PS        

III I O       

 
a všetkých údajov, ktoré sú o tomto európskom družstve zapísané v obchodnom registri ku 
d u jeho výmazu z obchodného registra. 
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Sú asne navrhujem (navrhujeme) pri európskom družstve zápis týchto údajov:  

 ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS       

IV Právny dôvod výmazu 
európskeho družstva 
z obchodného registra 

      

Sídlo európskeho družstva po jeho premiestnení 
 
Názov ulice/verejného priestranstva  
Orienta né/súpisné íslo  
Názov obce  
PS   

V 

Štát  
VI Ozna enie registra (inej 

evidencie), do ktorej je 
európske družstvo 
zapísané po premiestnení 
sídla 
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Výmaz európskeho družstva z obchodného registra a zápis údajov pri európskom družstve, 
ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu na výmaz z obchodného registra, 

navrhujem (navrhujeme) k       .       .        . 
 

 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA VÝMAZ EURÓPSKEHO DRUŽSTVA Z OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 

íslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Po et listov, z ktorých pozostáva návrh na výmaz európskeho družstva z obchodného registra 
(vrátane doplnkových listov): 
                

Po et príloh (listín) priložených k návrhu na výmaz európskeho družstva z obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na výmaz európskeho 
družstva z obchodného registra a všetky prílohy priložené k návrhu na výmaz sú správne 

a úplné. 
 

 
Európske družstvo 

      

 
 
Titul pred 

menom 
Meno 

 
Priezvisko Titul za 

menom 
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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1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis
z registra trestov v znení neskorších predpisov.

1a) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.

1b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí
a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický
číselník krajín.

2) § 60 ods. 5 Obchodného zákonníka.

2a) § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 246/2012 Z. z. 

2aa) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon
č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004
Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní
liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004
Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004
Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani
z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

2ab) § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka.

2ac) § 115 ods. 5 až 7 a § 117 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z. 

2ad) Článok 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení
hospodárskych záujmov (EZHZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1).

2b) Článok 25 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej
spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10. 11. 2001).

2c) § 42 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

2d) § 41 ods. 1 zákona č. 562/2004 Z. z.

2e) § 43 ods. 2 zákona č. 562/2004 Z. z.

2f) Článok 32 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

2g) Článok 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

2h) Článok 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

2i) Článok 37 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

2j) Článok 37 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

2k) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2157/2001.

2l) Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

2la) Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva
(SCE) (Mimoriadne slovenské vydanie Ú. v. EÚ 17/zv.01–2004).

2lb) Čl. 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

2lc) § 27 až 46 zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve.

2ld) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

2le) Čl. 2 ods. 1 text za piatou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

2lf) Čl. 2 ods. 1 text za prvou až treťou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

2lg) Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

2m) Článok 66 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
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2n) Čl. 76 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

3) § 69a ods. 3 písm. a) Obchodného zákonníka.

4) § 69a ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.

5) § 69a ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka.

6) § 218k ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka.

6a) § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka.

6b) § 218la až 218lk Obchodného zákonníka.

7) § 218o ods. 1 Obchodného zákonníka.

7a) § 75 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8) § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka.

9) § 768l ods. 1 Obchodného zákonníka.
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