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Príloha þ. 24
k vyhláške þ. 25/2004 Z. z.

Miesto na nalepenie kolkovej známky

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKEJ
SPOLOýNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Obchodný register
Okresný súd
Ulica
Obec
PSý
Oddiel:

Po

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

P24/1

Štát
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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)

P24/2
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS

Èiastka 265

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) 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 zapísanej
osoby
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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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) 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 zapísanej
osoby

P24/4
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

Organizaþná zložka

ZÁPIS
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VÝMAZ

Odštepný závod
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
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS

Strana 5013

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

P24/6
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Dozorná rada/þlen dozornej rady
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
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
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OznaþiĢ
zmenu

X

Zbierka zákonov è. 656/2007

ÚDAJ

ZÁPIS

Strana 5015

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
zvýšiĢ základné
imanie

Schválená výška
základného imania
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Akcie
1. Poþet

2. Druh

3. Forma

4. Podoba

5. Menovitá hodnota

6. Obmedzenie
prevoditeĐnosti akcií
na meno
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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VÝMAZ

Jediný akcionár akciovej spoloþnosti
Akcionár
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

Akcionár
Právnická osoba
1. Obchodné meno/
názov
2. Sídlo
a) Názov ulice/verejného
priestranstva
b) Orientaþné/súpisné þíslo

c) Názov obce

d) PSý

e) Štát

P24/10

Strana 5018

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/
názov
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
d) Bydlisko
e1) Názov ulice/verejného
priestranstva
e2) Orientaþné/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

P24/12
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS

Èiastka 265

VÝMAZ

Nútená správa
Zavedenie nútenej
správy
Skonþenie 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) Orientaþné/súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6. Dátum narodenia
7. Rodné þíslo

Správca na výkon nútenej správy
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. IýO
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OznaþiĢ
zmenu

ÚDAJ

X

ZÁPIS
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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) Orientaþné/súpisné þíslo
c) Názov obce
d) PSý
e) Štát

6. Dátum narodenia
7. Rodné þíslo
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

P24/14
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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
d) PSý

3. IýO

Predaj
podniku
þasti podniku
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V prípade európskej spoloþnosti, ktorou je banka, navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz:
OznaþiĢ
zmenu

X

ÚDAJ

ZÁPIS

VÝMAZ

Odobratie
bankového
povolenia

V prípade európskej spoloþnosti, ktorou je poisĢovĖa alebo zaisĢovĖa, navrhujem (navrhujeme)
zápis/výmaz:
OznaþiĢ
zmenu

X

ÚDAJ

ZÁPIS

VÝMAZ

OdĖatie povolenia
na výkon
poisĢovacej
(zaisĢovacej)
þinnosti

P24/16
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V prípade európskej spoloþnosti, ktorou je obchodník s cennými papiermi, navrhujem
(navrhujeme) zápis/výmaz:
OznaþiĢ
zmenu

X

ÚDAJ

ZÁPIS

VÝMAZ

OdĖatie povolenia
na poskytovanie
investiþných služieb

P24/17
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoloþnosti
do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísaĢ k
.
.
.

PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKEJ
SPOLOýNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA:
Poradové
þíslo

Názov prílohy

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

P24/18
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny
zapísaných údajov o európskej spoloþnosti do obchodného registra a všetky prílohy
priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné.

Európska spoloþnosĢ

Titul pred
menom

Meno

Priezvisko

V

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

P24/19
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Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov
o európskej spoloþnosti

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

PRÍLOHY
rozhodnutie valného zhromaždenia
spoloþnosti o zmene stanov

x

x

x

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

POZNÁMKA

rozhodnutie valného
zhromaždenia spoloþnosti
o premiestnení sídla do iného
þlenského štátu EÚ
osvedþenie 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 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 valného zhromaždenia
spoloþnosti o zmene stanov

x

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

x

z rozhodnutia vyplýva zmena
obchodného mena

x

podĐa þlánku 8 ods. 8 nariadenia
Rady (ES) þ. 2157/2001 z 8.
októbra 2001 o stanovách
európskej spoloþnosti

x

podĐa § 2 ods. 3 Obchodného
zákonníka

z rozhodnutia vyplýva zmena
predmetu podnikania (þinnosti)
živnostenský list, koncesná listina
alebo iný doklad preukazujúci
oprávnenie na podnikanie
v prípade európskych spoloþností,
ktoré sú bankami, poisĢovĖami,
zaisĢovĖami, obchodníkmi
s cennými papiermi, sa vyžaduje
doklad podĐa osobitných predpisov
[napr. rozhodnutie príslušného
orgánu o zmene bankového
povolenia, povolenia
na vykonávanie poisĢovacej
(zaisĢovacej) þinnosti, povolenia
na výkon investiþných služieb]
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ

PRÍLOHY
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POZNÁMKA

Štatutárny orgán európskej spoloþnosti – § 2 ods. 1 písm. e) ZOR
x

listina, ktorou sa preukazuje vznik
funkcie þlena predstavenstva alebo
þlena správnej rady

x

x

x
x

x

x

listina, ktorou sa preukazuje skonþenie
funkcie þlena predstavenstva alebo
þlena správnej rady

x

x

x
x

x

rozhodnutie valného zhromaždenia
o voĐbe þlena predstavenstva alebo
þlena správnej rady
rozhodnutie zamestnancov alebo
zástupcov zamestnancov o voĐbe
alebo vymenovaní þlena správnej
rady
rozhodnutie dozornej rady o voĐbe
þlena predstavenstva
rozhodnutie predstavenstva
o vymenovaní náhradných þlenov
predstavenstva
podĐa § 194 ods. 4 OBCH, ak to
umožĖujú stanovy
iná listina, ktorou sa preukazuje
ustanovenie do funkcie þlena
predstavenstva alebo þlena správnej
rady
z listín musia vyplývaĢ zapisované
údaje o þlenovi predstavenstva
alebo þlenovi správnej rady

rozhodnutie valného zhromaždenia
o odvolaní þlena predstavenstva
alebo þlena správnej rady
rozhodnutie zamestnancov alebo
ich zástupcov o odvolaní þlena
správnej rady
rozhodnutie dozornej rady
o odvolaní þlena predstavenstva
iná listina, ktorou sa preukazuje
skonþenie funkcie þlena
predstavenstva alebo þlena správnej
rady
z listín musí vyplývaĢ deĖ
skonþenia funkcie þlena
predstavenstva alebo þlena
správnej rady

P24/21
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ
Spôsob konania
štatutárneho orgánu
v mene spoloþnosti

Zbierka zákonov è. 656/2007

PRÍLOHY
rozhodnutie valného zhromaždenia
spoloþnosti o zmene stanov

Strana 5029

POZNÁMKA
x

z rozhodnutia vyplýva zmena
spôsobu konania v mene
spoloþnosti

Odštepný závod (iná organizaþná zložka podniku) – § 2 ods. 1 písm. f) ZOR
rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o zriadení odštepného
závodu (inej organizaþnej zložky
podniku)

x

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

P24/22
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ZAPÍSANÝ ÚDAJ
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PRÍLOHY
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POZNÁMKA

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

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

x

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
rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o zrušení 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
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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

doklad preukazujúci skonþenie funkcie
prokuristu

x

rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o odvolaní prokúry
iná listina preukazujúca skonþenie
funkcie prokuristu
z listiny musí vyplývaĢ deĖ
skonþenia funkcie prokuristu

x
x

Spôsob konania
prokuristu
(prokuristov)
za spoloþnosĢ

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

x

rozhodnutie príslušného orgánu
spoloþnosti o udelení prokúry,
z ktorého vyplýva spôsob konania
prokuristu (prokuristov) za
spoloþnosĢ

x

rozhodnutie valného zhromaždenia
o voĐbe þlena dozornej rady
rozhodnutie zamestnancov
spoloþnosti o voĐbe þlena dozornej
rady
z listiny musia vyplývaĢ zapisované
údaje o þlenovi dozornej rady

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

x

x

listina, ktorou sa preukazuje skonþenie
funkcie þlena dozornej rady

x
x

x

rozhodnutie valného zhromaždenia
o odvolaní þlena dozornej rady
rozhodnutie zamestnancov
spoloþnosti o odvolaní þlena
dozornej rady
z listiny musí vyplývaĢ deĖ
skonþenia funkcie þlena dozornej
rady
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Výška základného imania – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR
Zvýšenie základného
imania –
§ 202 až 205 OBCH

rozhodnutie valného zhromaždenia
o zvýšení základného imania
podĐa § 202 OBZ
znalecký posudok alebo úþtovnú
závierku overenú audítorom, ak sa
základné imanie spoloþnosti zvyšuje
nepeĖažnými vkladmi
dohoda všetkých akcionárov o zvýšení
základného imania podĐa § 205 OBZ

Rozhodnutie
o podmienenom
zvýšení základného
imania –
§ 207 OBCH
Zvýšenie základného
imania –
§ 207 OBCH

Zvýšenie základného
imania –
§ 208 OBCH

Zvýšenie základného
imania –
§ 209a OBCH

x

ak sa všetci akcionári písomne
dohodli o rozsahu svojej úþasti
na celom zvýšení základného
imania a nedochádza k upisovaniu
akcií na základe verejnej výzvy
(§ 205 OBCH)
ak sa základné imanie zvyšuje
upisovaním akcií na základe
verejnej výzvy

písomné vyhlásenie predstavenstva
o splatení vkladov alebo ich þastí
jednotlivými upisovateĐmi
rozhodnutie valného zhromaždenia
o podmienenom zvýšení základného
imania

x

druhopisy alebo kópie písomných
žiadostí o výmenu vymeniteĐných
dlhopisov za akcie spoloþnosti
alebo
druhopisy alebo kópie písomných
prejavov vôle upisovateĐov akcií, ktorí
uplatnili právo na upísanie akcií
spoloþnosti spojené s prioritnými
dlhopismi
písomné vyhlásenie predstavenstva
o splatení emisného kurzu
vymeniteĐných dlhopisov
písomné vyhlásenie predstavenstva
o splatení vkladov alebo ich þastí
upisovateĐmi
rozhodnutie valného zhromaždenia
o zvýšení základného imania z majetku
spoloþnosti

x

v prípade vymeniteĐných dlhopisov

x

v prípade prioritných dlhopisov

x

v prípade vymeniteĐných dlhopisov

x

v prípade prioritných dlhopisov

znalecký posudok alebo úþtovnú
závierku overenú audítorom, ak sa
základné imanie spoloþnosti zvyšuje
nepeĖažnými vkladmi
rozhodnutie valného zhromaždenia
o kombinovanom zvýšení základného
imania
písomné vyhlásenie predstavenstva
o splatení vkladov alebo ich þastí
jednotlivými upisovateĐmi
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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

Zvýšenie základného
imania
predstavenstvom –
§ 210 OBCH

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

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

Strana 5033

POZNÁMKA
x

rozhodnutie musí obsahovaĢ
schválenú výšku základného imania

x

ak uznesenie valného zhromaždenia
o znížení základného imania ešte
nebolo uložené do zbierky listín

z listiny musia vyplývaĢ zapisované
údaje o jedinom akcionárovi
spoloþnosti

Akcie – § 2 ods. 2 písm. d) ZOR
Poþet

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
prevoditeĐnosti akcií
na meno

rozhodnutie valného zhromaždenia
o zmene stanov

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

písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu x
spoloþnosti
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Vstup spoloþnosti do likvidácie a skonþenie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. j) ZOR
Vstup do likvidácie

listina, ktorou sa preukazuje zrušenie
x
spoloþnosti bez právneho nástupcu a jej
vstup do likvidácie

rozhodnutie valného zhromaždenia
o zrušení spoloþnosti a jej vstupe
do likvidácie

Skonþenie likvidácie

listina, ktorou sa preukazuje skonþenie
likvidácie

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

x

x

x

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

listina, ktorou sa preukazuje vznik
funkcie likvidátora

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 (likvidátorov)

Predaj podniku alebo
þasti podniku –
§ 488 OBCH

zmluva o predaji podniku alebo þasti
podniku

Prevzatie imania
verejnej obchodnej
spoloþnosti –
§ 88a OBCH

rozhodnutie príslušného orgánu
akciovej spoloþnosti ako preberajúceho
spoloþníka o prevzatí imania verejnej
obchodnej spoloþnosti

x

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
z listiny musí vyplývaĢ spôsob
konania likvidátora (likvidátorov)
v mene spoloþnosti
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Nútená správa – § 2 ods. 1 písm. p) ZOR
Zavedenie nútenej
správy

rozhodnutie príslušného orgánu
o zavedení nútenej správy

Skonþenie nútenej
správy

doklad osvedþujúci skonþenie 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
skonþenie

Odobratie bankového
povolenia

rozhodnutie príslušného orgánu
o odobratí bankového povolenia

OdĖatie povolenia na
povolené poisĢovacie
(zaisĢovacie) þinnosti

rozhodnutie príslušného orgánu
o odĖatí povolenia na povolené
poisĢovacie (zaisĢovacie) þinnosti

OdĖatie povolenia na
poskytovanie
investiþných služieb

rozhodnutie príslušného orgánu
o odĖatí povolenia na poskytovanie
investiþných služieb

x

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

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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