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„Príloha . 7 
k vyhláške . 25/2004 Z. z.

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 
MENO PRIEZVISKO 

Názov ulice /
verejného priestranstva 

Orienta né /
súpisné íslo Názov obce 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 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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ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS  

VI 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. 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. 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 

4. Predmet podnikania 
    ( innosti) 
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ZAPISOVANÝ ÚDAJ ZÁPIS  

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

IX Spolo níci

Spolo ník
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. Výška vkladu 

5. Rozsah splatenia vkladu      

1. Meno

2. Priezvisko

3. Bydlisko 

a) Názov ulice / verejného priestranstva

b) Orienta né / súpisné íslo

c) Názov obce

d) PS

e) Štát

4. Výška vkladu 

5. Rozsah splatenia vkladu      

1. Meno

2. Priezvisko

3. Bydlisko 

a) Názov ulice / verejného priestranstva

b) Orienta né / súpisné íslo

c) Názov obce

d) PS

e) Štát

4. Výška vkladu 

5. 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. Meno

2. Priezvisko

3. 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. Meno

2. Priezvisko

3. Bydlisko 

a) Názov ulice / verejného 
priestranstva 

b) Orienta né / súpisné íslo

c) Názov obce

d) PS

e) Štát 

Spoluvlastník 
1. Meno

2. Priezvisko

3. 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. 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 

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 

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 
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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 

rozdelenia Spolo nos  vznikla  
v dôsledku

      

XV 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

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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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 

Meno Priezvisko Podpis Osved enie podpisu 

            

            

            

            

            

            

            

            

V  d a

Požiadavka na osobné prevzatie/ doru ovanie písomností 

Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:  

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

II. potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnú  na súd 
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  Príloha . 8 
k vyhláške . 25/2004 Z. z.

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: 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             
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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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Ozna i
zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

A. Odštepný závod 
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. 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             

            
4. Predmet podnikania 
    ( innosti)
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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  

Spolo níci

Spolo ník
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. Výška vkladu             

5. Rozsah splatenia 
vkladu           

6. Záložné právo na 
obchodný podiel 
spolo níka 

          

1. Meno             
2. Priezvisko             
3. Bydlisko 

a) Názov ulice / verejného 
priestranstva             

b) Orienta né / súpisné íslo             
c) Názov obce             
d) PS             
e) Štát             
4. Výška vkladu             

5. Rozsah splatenia 
vkladu           

6. Záložné právo na 
obchodný podiel 
spolo níka 
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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             
3. Výška vkladu              

4. Rozsah splatenia 
vkladu spolo níka           

5. Záložné právo na 
obchodný podiel 
spolo níka 

          

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 spolo níka           

5. Záložné právo na 
obchodný podiel 
spolo níka 
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Ozna i
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

Spoluvlastníctvo obchodného podielu 

Spolo ný obchodný podiel 

1. Výška vkladu             
2. Rozsah splatenia  
    vkladu             

3. Záložné právo na 
obchodný podiel 
spolo níka 

          

Spolo ný zástupca 
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             

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. Meno             
2. Priezvisko             
3. Bydlisko 

a) Názov ulice / verejného 
priestranstva             

b) Orienta né / súpisné íslo             
c) Názov obce             
d) PS             
e) Štát             
Spoluvlastník 
1. Meno             
2. Priezvisko             
3. 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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Ozna i
zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

Dozorná rada / len dozornej rady 
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             
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             
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             



-������ �� &������ �!����� "� ���%�

� ������ F��

P8/11

Ozna i
zmenu 

X ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

Základné imanie

            

Rozsah splatenia 
základného imania 
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Ozna i
zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

Likvidácia 

Vstup
do likvidácie 

Skon enie
likvidácie

Likvidátor / fyzická osoba 

1. Meno

2. Priezvisko

3. Bydlisko 

a) Názov ulice / verejného 
priestranstva 

b) Orienta né / súpisné íslo

c) Názov obce

d) PS

e) Štát 

4. Dátum narodenia 

5. Rodné íslo

6. De  vzniku funkcie 

7. De  skon enia funkcie 

8. Spôsob konania 
    likvidátora /  
    likvidátorov 
    v mene 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             

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  

Zlú enie, rozdelenie zlú ením
A. zlú eniaSpolo nos  vznikla  

v dôsledku: B. rozdelenia 

Údaj o nástupníctve: spolo nos  je právnym nástupcom zanikajúcej spolo nosti

Zanikajúca spolo nos
(spolo nosti)

1. Obchodné meno 

2. Sídlo 

a) Názov ulice / verejného 
priestranstva 

b) Orienta né / súpisné íslo

c) Názov obce

c4) PS             

3. I O

1. Obchodné meno 

2. Sídlo 

a) Názov ulice / verejného 
priestranstva 

b) Orienta né / súpisné íslo

c) Názov obce

c4) PS             

3. I O

1. Obchodné meno 

2. Sídlo 

a) Názov ulice / verejného 
priestranstva 

b) Orienta né / súpisné íslo

c) Názov obce

c4) PS             

3. I O
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Ozna i
zmenu 

X
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ  

Prevzatie imania verejnej obchodnej spolo nosti 
Údaj o prevzatí imania: spolo nos  prevzala imanie verejnej obchodnej spolo nosti 

Verejná obchodná spolo nos

1. Obchodné meno 

2. Sídlo 

a) Názov ulice / verejného 
priestranstva 

b) Orienta né / súpisné íslo

c) Názov obce

c4) PS             
c5) Štát             

3. I O

Predaj
A. podniku 

B. asti podniku 
            

Iné
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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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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 
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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 

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 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 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

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 

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) 
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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 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 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), 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) 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
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 na inú osobu 
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 taký súhlas vyžaduje 
rozhodnutie valného zhromaždenia 
o prevode obchodného podielu 
vylú eného spolo níka
iná listina, z ktorej vyplýva zmena 
v osobe spolo níka

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 
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 
Rozsah splatenia 
základného imania – 
§ 2 ods. 2 písm. c) 
ZOR  

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
o zmene rozsahu splatenia základného 
imania 

Spoluvlastníctvo obchodného podielu – § 114 ods. 3 OBCH 
listina, ktorou sa preukazuje udelenie 
plnomocenstva spolo nému zástupcovi 

Spolo ný zástupca 

všetky listiny, ktoré sa vyžadujú pri 
zmene údajov pod a § 2 ods 2 písm c) 
ZOR

Vstup spolo nosti do likvidácie a ukon 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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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 v mene 
spolo nosti

listina, ktorou sa preukazuje vznik 
funkcie likvidátora 

z listiny musí vyplýva  spôsob 
konania likvidátora 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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