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NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O SPOLOýNOSTI
S RUýENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Obchodný register
Okresný súd
Ulica:
Obec:
PSý:
Oddiel:

Vložka þíslo:

ýíslo:

/

NAVRHOVATEď
TITUL
PRED
MENOM

MENO

PRIEZVISKO/
TITUL
OBCHODNÉ
ZA
MENO/NÁZOV MENOM

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
Názov ulice/
verejného
priestranstva

Orientaþné/
súpisné
þíslo

Názov obce

PSý

P8/1

Štát
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Strana 4771

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

ÚDAJ

X

ZÁPIS

VÝMAZ

Obchodné meno
Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý

IýO
Právna forma
Predmet podnikania
(þinnosti)
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS

Èiastka 265

VÝMAZ

Štatutárny orgán / KonateĐ (Konatelia)
KonateĐ
1. Titul pred menom
2. Meno

3. Priezvisko

4. Titul za menom
5) Bydlisko
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6) Dátum narodenia
7) Rodné þíslo
8) DeĖ vzniku funkcie
9) DeĖ skonþenia funkcie

10) Spôsob konania
štatutárneho orgánu
v mene spoloþnosti
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

Organizaþná zložka

ZÁPIS
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VÝMAZ

A. Odštepný závod
B. Iná organizaþná zložka podniku

1. Oznaþenie
2. Adresa umiestnenia
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý

3. Predmet podnikania
(þinnosti)

4. Vedúci
a) Titul pred menom
b) Meno
c) Priezvisko
d) Titul za menom
e) Bydlisko
e1) Názov ulice / Verejného
priestranstva
e2) Orientaþné / Súpisné þíslo
e3) Názov obce
e4) PSý
e5) Štát

f) Dátum narodenia
g) Rodné þíslo
h) DeĖ vzniku funkcie
i) DeĖ skonþenia funkcie

P8/4
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Prokúra
Prokurista
1. Titul pred menom
2. Meno

3. Priezvisko

4. Titul za menom
5) Bydlisko
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6) Dátum narodenia
7) Rodné þíslo
8) DeĖ vzniku funkcie
9) DeĖ skonþenia funkcie

10) Spôsob konania
prokuristu (prokuristov)
za podnikateĐa
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Spoloþníci
Spoloþník
Fyzická osoba
1) Titul pred menom
2) Meno
3) Priezvisko
4) Titul za menom
5) Bydlisko
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6) Výška vkladu
7) Rozsah splatenia
vkladu
8) Záložné právo na
obchodný podiel
spoloþníka
1) Titul pred menom
2) Meno
3) Priezvisko
4) Titul za menom
5) Bydlisko
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6) Výška vkladu
7) Rozsah splatenia
vkladu
8) Záložné právo na
obchodný podiel
spoloþníka
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Spoloþníci
Spoloþník
Právnická osoba
1) Obchodné meno
/ Názov
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

3) Výška vkladu
4) Rozsah splatenia
vkladu spoloþníka

5) Záložné právo na
obchodný podiel
spoloþníka

1) Obchodné meno
/ Názov
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

3) Výška vkladu
4) Rozsah splatenia
vkladu spoloþníka

5) Záložné právo na
obchodný podiel
spoloþníka
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OznaþiĢ
zmenu
X

ÚDAJ

ZÁPIS

Strana 4777

VÝMAZ

Spoluvlastníctvo obchodného podielu
Spoloþný obchodný podiel
1) Výška vkladu
2) Rozsah splatenia
vkladu

3) Záložné právo na
obchodný podiel
spoloþníka

Spoloþný zástupca
Fyzická osoba
1) Titul pred menom
2) Meno
3) Priezvisko
4) Titul za menom
5) Bydlisko
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

Spoloþný zástupca
Právnická osoba
1) Obchodné meno
/ Názov
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
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) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

Spoluvlastník
1) Titul pred menom
2) Meno
3) Priezvisko
4) Priezvisko
5) Bydlisko
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

Spoluvlastníci – Právnické osoby
Spoluvlastník
1) Obchodné meno
/ Názov
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

Spoluvlastník
1) Obchodné meno
/ Názov
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Dozorná rada / ýlen dozornej rady
1) Titul pred menom
2) Meno
3) Priezvisko
4) Titul za menom
5) Bydlisko
a) Ulica / Verejné priestranst.
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6) Dátum narodenia
7) Rodné þíslo
8) DeĖ vzniku funkcie
9) DeĖ skonþenia funkcie
1) Titul pred menom
2) Meno
3) Priezvisko
4) Titul za menom
5) Bydlisko
a) Ulica / Verejné priestranst.
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6) Dátum narodenia
7) Rodné þíslo
8) DeĖ vzniku funkcie
9) DeĖ skonþenia funkcie
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OznaþiĢ
zmenu

X

Zbierka zákonov è. 656/2007

ÚDAJ

ZÁPIS
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VÝMAZ

Základné imanie

Rozsah splatenia
základného imania

P8/11

Èiastka 265

Zbierka zákonov è. 656/2007

OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Likvidácia
Vstup
do likvidácie
Skonþenie
likvidácie

Likvidátor / Fyzická osoba
1. Titul pred menom
2. Meno

3. Priezvisko

4. Titul za menom
5) Bydlisko
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6) Dátum narodenia
7) Rodné þíslo
8) DeĖ vzniku funkcie
9) DeĖ skonþenia funkcie

10) Spôsob konania
likvidátora / likvidátorov
v mene spoloþnosti
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Likvidácia
Vstup
do likvidácie
Skonþenie
likvidácie

Likvidátor / Právnická osoba
1) Obchodné meno
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

3) IýO
4) Fyzická osoba, ktorá vykonáva pôsobnosĢ likvidátora – právnickej osoby
a) Titul pred menom
b) Meno
c) Priezvisko
d) Titul za menom
e) Bydlisko
e1) Názov ulice / Verejného
priestranstva
e2) Orientaþ. / Súpisné þíslo
e3) Názov obce
e4) PSý
e5) Štát
f) Dátum narodenia
g) Rodné þíslo

5) DeĖ vzniku funkcie
6) DeĖ skonþenia funkcie

7) Spôsob konania
likvidátora / likvidátorov
v mene spoloþnosti
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Zlúþenie, rozdelenie zlúþením
SpoloþnosĢ vznikla
v dôsledku:

A. zlúþenia
B. rozdelenia

SpoloþnosĢ je právnym nástupcom zanikajúcej spoloþnosti (spoloþností)
Zanikajúca spoloþnosĢ
(spoloþnosti)

slovenská zanikajúca spoloþnosĢ (spoloþnosti)
zahraniþná zanikajúca spoloþnosĢ (spoloþnosti)

1) Obchodné meno
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
c4) PSý

3) IýO
1) Obchodné meno
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
c4) PSý

3) IýO
1) Obchodné meno
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
c4) PSý

3) IýO

P8/14
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS

Èiastka 265

VÝMAZ

Prevzatie imania verejnej obchodnej spoloþnosti
SpoloþnosĢ ako spoloþník verejnej obchodnej spoloþnosti prevzala jej imanie
Verejná obchodná spoloþnosĢ, ktorej imanie bolo prevzaté
1) Obchodné meno
2) Sídlo
a) Názov ulice / Verejného
priestranstva
b) Orientaþné / Súpisné þíslo
c) Názov obce
c4) PSý
c5) Štát

3) IýO

Predaj
A. Podniku
B. ýasti podniku

Iné

P8/15
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoloþnosti
s ruþením obmedzeným do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísaĢ
k
.
.
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O SPOLOýNOSTI
S RUýENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA:
Poradové
þíslo

Názov prílohy

Poþet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoloþnosti s ruþením
obmedzeným do obchodného registra (vrátane doplnkových listov):
Poþet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoloþnosti
s ruþením obmedzeným do obchodného registra:

P8/16
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny
zapísaných údajov o spoloþnosti s ruþením obmedzeným do obchodného registra a všetky
prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné.

SpoloþnosĢ s ruþením obmedzeným

Titul pred
menom

V

Meno

Priezvisko

Titul za
menom

Podpis

Osvedþenie
podpisu

, dĖa

Požiadavka na osobné prevzatie/ doruþovanie písomností:
Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:
I. žiadam o doruþenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poštou
II. potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnúĢ na súd

P8/17
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Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov
o spoloþnosti s ruþením obmedzeným

ZAPÍSANÝ ÚDAJ

PRÍLOHY

POZNÁMKA

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

rozhodnutie spoloþníkov alebo valného x
zhromaždenia spoloþnosti o zmene
spoloþenskej zmluvy

z rozhodnutia vyplýva zmena
obchodného mena

Sídlo –
§ 2 ods. 1
písm. a) ZOR

rozhodnutie spoloþníkov alebo valného x
zhromaždenia spoloþnosti o zmene
spoloþenskej zmluvy

z rozhodnutia vyplýva zmena sídla

listina ,ktorou sa preukazuje vlastnícke x
právo alebo užívacie právo
k nehnuteĐnosti alebo jej þasti, ktoré
užívanie nehnuteĐnosti alebo jej þasti
ako sídla nevyluþuje, alebo súhlas
vlastníka nehnuteĐnosti alebo jej þasti
so zápisom nehnuteĐnosti alebo jej þasti
ako sídla do obchodného registra podĐa
osobitného predpisu
rozhodnutie spoloþníkov alebo valného x
zhromaždenia spoloþnosti o zmene
spoloþenskej zmluvy

podĐa § 2 ods. 3 Obchodného
zákonníka

listina, ktorou sa preukazuje oprávnenie x
na podnikanie v predmete podnikania,
ktorý sa navrhuje zapísaĢ

živnostenský list, koncesná listina
alebo iný doklad preukazujúci
oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania
(þinnosti) –
§ 2 ods. 1
písm. c) ZOR

z rozhodnutia vyplýva zmena
predmetu podnikania (þinnosti)

P8/18
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PRÍLOHY
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POZNÁMKA

Štatutárny orgán spoloþnosti s ruþením obmedzeným – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR
listina, ktorou sa preukazuje vznik
funkcie konateĐa

x

rozhodnutie valného zhromaždenia
o vymenovaní konateĐa, z ktorého
vyplývajú zapisované údaje
o konateĐovi

listina, ktorou sa preukazuje skonþenie
funkcie konateĐa

x

rozhodnutie valného zhromaždenia
o odvolaní konateĐa
iná listina, ktorá preukazuje
skonþenie funkcie konateĐa
z listiny musí vyplývaĢ deĖ
skonþenia funkcie konateĐa

x
x

Spôsob konania
štatutárneho orgánu
v mene spoloþnosti

ZAPÍSANÝ ÚDAJ

rozhodnutie spoloþníkov alebo valného x
zhromaždenia spoloþnosti o zmene
spoloþenskej zmluvy

PRÍLOHY

z rozhodnutia vyplýva zmena
spôsobu konania štatutárneho
orgánu v mene spoloþnosti

POZNÁMKA

Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR
listina, ktorou sa preukazuje deĖ vzniku x
funkcie þlena dozornej rady
x
listina, ktorou sa preukazuje deĖ
skonþenia funkcie þlena dozornej rady

x
x
x

rozhodnutie valného zhromaždenia
o voĐbe þlena dozornej rady
z listiny musia vyplývaĢ zapisované
údaje o þlenovi dozornej rady
rozhodnutie valného zhromaždenia
o odvolaní þlena dozornej rady
iná listina, z ktorej vyplýva
skonþenie funkcie þlena dozornej
rady
z listiny musí vyplývaĢ deĖ
skonþenia funkcie þlena dozornej
rady

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

P8/19
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PRÍLOHY
rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o zriadení odštepného
závodu (inej organizaþnej zložky
podniku)
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POZNÁMKA
x

z rozhodnutia musia vyplývaĢ
zapisované údaje o odštepnom
závode (inej organizaþnej zložke
podniku) a o ich vedúcom

rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o zrušení odštepného
závodu (inej organizaþnej zložky
podniku)
Zapísané údaje
o odštepnom závode
(inej organizaþnej
zložke podniku)

rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o zmene zapísaného údaja
o odštepnom závode (inej organizaþnej
zložke podniku)

Vedúci odštepného závodu (inej organizaþnej zložky podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR
DeĖ vzniku funkcie

listina, ktorou sa preukazuje vznik
funkcie vedúceho odštepného závodu
(inej organizaþnej zložky podniku)

x

x

x

rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o zriadení odštepného
závodu (inej organizaþnej zložky
podniku), ktorým sa súþasne
vymenúva prvý vedúci odštepného
závodu (inej organizaþnej zložky
podniku)
rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o vymenovaní
vedúceho odštepného závodu (inej
organizaþnej zložky podniku) poþas
trvania odštepného závodu (inej
organizaþnej zložky podniku)
z rozhodnutia musí vyplývaĢ deĖ
vzniku funkcie vedúceho

P8/20
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ

PRÍLOHY

DeĖ skonþenia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skonþenie
funkcie vedúceho odštepného závodu
(inej organizaþnej zložky podniku)

Èiastka 265

POZNÁMKA
x

x

x

x

rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o zrušení odštepného
závodu (inej organizaþnej zložky
podniku), z ktorého vyplýva deĖ
skonþenia funkcie vedúceho
odštepného závodu (inej
organizaþnej zložky podniku)
rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o odvolaní vedúceho
odštepného závodu (inej
organizaþnej zložky podniku)
iná listina preukazujúca skonþenie
funkcie vedúceho odštepného
závodu (inej organizaþnej zložky
podniku)
z listiny musí vyplývaĢ deĖ
skonþenia 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

x

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

doklad preukazujúci skonþenie funkcie
prokuristu

x

rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o odvolaní prokúry
iná listina, z ktorej vyplýva
skonþenie funkcie prokuristu
z listiny musí vyplývaĢ deĖ
skonþenia funkcie prokuristu
rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o udelení prokúry
z dokladu musí vyplývaĢ spôsob
konania prokuristu (prokuristov)
za spoloþnosĢ

x
x
Spôsob konania
prokuristu
(prokuristov)
za spoloþnosĢ

doklad preukazujúci udelenie prokúry
jednému prokuristovi alebo viacerým
prokuristom

x

x

Spoloþníci spoloþnosti s ruþením obmedzeným- § 2 ods. 2 písm. c) ZOR
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PRÍLOHY
listiny, ktorými sa preukazuje zmena
v osobe spoloþníka spoloþnosti
s ruþením obmedzeným

POZNÁMKA
x
x

x
x

ZAPÍSANÝ ÚDAJ

PRÍLOHY

Výška vkladu
spoloþníka –
§ 2 ods. 2 písm. c)
ZOR

rozhodnutie spoloþníkov alebo valného
zhromaždenia o zmene spoloþenskej
zmluvy

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

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu
o zmene rozsahu splatenia vkladu
spoloþníka

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

rozhodnutie valného zhromaždenia
spoloþnosti o zvýšení alebo znížení
základného imania spoloþnosti
znalecký posudok alebo úþtovnú
závierku overenú audítorom, ak sa
základné imanie spoloþnosti zvyšuje
nepeĖažnými vkladmi
písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku
na nový vklad, ktoré v prípade
záujemcu, ktorý nie je spoloþníkom,
obsahuje aj jeho vyhlásenie, že
pristupuje k spoloþenskej zmluve,
podpis záujemcu musí byĢ úradne
overený
doklady preukazujúce splnenie
povinností podĐa § 147 ods. 1 a 2
OBCH

zmluva o prevode obchodného
podielu spoloþníka s overenými
podpismi
zmluva o prevode obchodného
podielu spoloþníka na inú osobu
s overenými podpismi
a rozhodnutie valného
zhromaždenia o vyslovení súhlasu
s prevodom obchodného podielu
spoloþníka, ak sa takýto súhlas
vyžaduje
rozhodnutie valného zhromaždenia
o prevode obchodného podielu
vylúþeného spoloþníka
iná listina, z ktorej vyplýva zmena
v osobe spoloþníka

POZNÁMKA
x

z ktorého vyplýva zmena výšky
vkladu spoloþníka

x

v prípade zvýšenia základného
imania novými vkladmi okrem
zvýšenia základného imania
z vlastných zdrojov spoločnosti

x

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

PRÍLOHY

Èiastka 265

POZNÁMKA

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu
o zmene rozsahu splatenia základného
imania

Vstup spoloþnosti do likvidácie a skonþenie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR
Vstup do likvidácie

listina, ktorou sa preukazuje zrušenie
spoloþnosti s ruþením obmedzeným
bez právneho nástupcu a jej vstup
do likvidácie

x

rozhodnutie spoloþníkov alebo
valného zhromaždenia o zrušení
spoloþnosti a jej vstupe
do likvidácie

Skonþenie likvidácie

listina, ktorou sa preukazuje skonþenie
likvidácie

x

rozhodnutie valného zhromaždenia
o schválení úþtovnej závierky,
koneþnej správy o priebehu
likvidácie a návrhu na rozdelenie
likvidaþného zostatku
rozhodnutie spoloþníkov alebo
valného zhromaždenia o zrušení
rozhodnutia o zrušení spoloþnosti
pred rozdelením likvidaþného
zostatku
doklad preukazujúci uloženie
likvidaþného zostatku do úschovy

x

x

ZAPÍSANÝ ÚDAJ

PRÍLOHY

POZNÁMKA

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

Zbierka zákonov è. 656/2007

PRÍLOHY
listina, ktorou sa preukazuje vznik
funkcie likvidátora

POZNÁMKA
x

x
x
DeĖ skonþenia funkcie listina, ktorou sa preukazuje skonþenie
funkcie likvidátora
likvidátora

x
x
x

Spôsob konania
likvidátora
(likvidátorov) v mene
spoloþnosti

listina, ktorou sa preukazuje vznik
funkcie likvidátora

Predaj podniku alebo
þasti podniku –
§ 488 OBCH

zmluva o predaji podniku alebo þasti
podniku

Prevzatie imania
verejnej obchodnej
spoloþnosti –
§ 88a OBCH

rozhodnutie spoloþníkov alebo
príslušného orgánu spoloþnosti
s ruþením obmedzeným ako
preberajúceho spoloþníka o prevzatí
imania verejnej obchodnej spoloþnosti

Záložné právo na
obchodný podiel
spoloþníka –
§ 117a OBCH
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listina, ktorou sa preukazuje
zrušenie spoloþnosti a jej vstup do
likvidácie a ktorou sa súþasne
ustanovuje do funkcie likvidátor
(likvidátori)
rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o vymenovaní
likvidátora
z listiny musia vyplývaĢ zapisované
údaje o likvidátorovi
listina, ktorou sa preukazuje
skonþenie likvidácie spoloþnosti
rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o odvolaní likvidátora
iná listina, z ktorej vyplýva
skonþenie funkcie likvidátora

x

z listiny musí vyplývaĢ spôsob
konania likvidátora (likvidátorov)
v mene spoloþnosti

x

forma rozhodnutia
podĐa § 88a ods. 2 OBCH (písomná
forma s úradne osvedþeným
podpisom)
z rozhodnutia musia vyplývaĢ
zapisované údaje o zanikajúcej
verejnej obchodnej spoloþnosti

x

listiny preukazujúce zriadenie
záložného práva na obchodný podiel
spoloþníka

x

napr. zmluva o zriadení záložného
práva na obchodný podiel

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

x

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

listiny preukazujúce zánik záložného
práva na obchodný podiel spoloþníka

Vysvetlivky k použitým skratkám:
ZOR – zákon þ. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
OBCH – zákon þ. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
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