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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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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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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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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       

 

 

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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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 

            

  



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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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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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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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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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 

            

  



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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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 

            

  



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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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 

            

  



P16/31 

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. 


