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530
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ïalej len zapisované údaje),
b) obsah zbierky listín,
c) postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných
údajov (ïalej len registrácia),
d) podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných
údajov,
e) ukladanie listín do zbierky listín,
f) nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie
výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra,
ako aj vyhotovovanie kópií listín a potvrdení zo zbierky listín.
Zapisované údaje a obsah zbierky listín
§2
Zapisované údaje
(1) Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikate¾ovi meno a priezvisko, ak sa líi
od obchodného mena, dátum narodenia, rodné èíslo,
bydlisko a miesto podnikania, ak sa líi od bydliska,
b) identifikaèné èíslo,
c) predmet podnikania alebo èinnosti,
d) právna forma právnickej osoby,
e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné
èíslo fyzickej osoby, ktorá je tatutárnym orgánom
alebo jeho èlenom, s uvedením spôsobu, akým táto
osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dòa
vzniku a po jej skonèení dòa skonèenia funkcie; ak je
tatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa
jej obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je
pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá je jej tatutárnym orgánom; ak ide o zahraniènú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné èíslo, ak jej bolo pridelené,
f) oznaèenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania
alebo èinnosti odtepného závodu alebo inej organizaènej zloky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje,
e sa zapisuje do obchodného registra, spolu s me-

nom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia
a rodným èíslom vedúceho odtepného závodu alebo
inej organizaènej zloky podniku a s uvedením dòa
vzniku a po jej skonèení dòa skonèenia funkcie; ak ide
o zahraniènú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné èíslo,
ak jej bolo pridelené,
g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné
èíslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania
za podnikate¾a a s uvedením dòa vzniku a po jej skonèení dòa skonèenia funkcie; ak ide o zahraniènú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné èíslo, ak jej bolo pridelené,
h) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné
èíslo fyzickej osoby, ktorá je èlenom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dòa vzniku a po jej
skonèení dòa skonèenia funkcie, ak má zapísaná
osoba dozorný orgán zriadený; ak ide o zahraniènú
fyzickú osobu, zapisuje sa rodné èíslo, ak jej bolo pridelené,
i) zruenie právnickej osoby a právny dôvod jej zruenia,
j) vstup do likvidácie a skonèenie likvidácie,
k) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné
èíslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo
a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dòa vzniku a po jej skonèení
dòa skonèenia funkcie; ak je likvidátorom právnická
osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá za
túto právnickú osobu vykonáva pôsobnos likvidátora; ak ide o zahraniènú fyzickú osobu, zapisuje sa
rodné èíslo, ak jej bolo pridelené,
l) rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
m) vyhlásenie konkurzu a ukonèenie konkurzného konania,
n) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné
èíslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako ustanovený správca konkurznej podstaty;
ak ide o zahraniènú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné
èíslo, ak jej bolo pridelené,
o) povolenie vyrovnania a skonèenie vyrovnacieho konania,
p) zavedenie nútenej správy pod¾a osobitných predpisov
a jej skonèenie,
q) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné
èíslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá
sa zapisuje do obchodného registra ako správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca; ak ide o zahraniè-
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nú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné èíslo, ak jej bolo
pridelené,
r) právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
s) ïalie skutoènosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)
(2) Do obchodného registra sa ïalej zapisujú
a) pri verejnej obchodnej spoloènosti mená, priezviská
a bydliská spoloèníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoloèníka,
b) pri komanditnej spoloènosti mená, priezviská a bydliská spoloèníkov, prípadne obchodné meno alebo názov
a sídlo právnickej osoby ako spoloèníka s urèením, kto
je komplementár a kto komanditista, výka vkladu
kadého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výka
základného imania a rozsah jeho splatenia,
c) pri spoloènosti s ruèením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoloèníkov, obchodné meno alebo
názov a sídlo právnickej osoby ako spoloèníka, výka
základného imania a rozsah jeho splatenia, výka
vkladu kadého spoloèníka do základného imania
a rozsah jeho splatenia,
d) pri akciovej spoloènosti výka základného imania,
rozsah jeho splatenia, poèet, druh, forma, podoba
a menovitá hodnota akcií, obmedzenie prevodite¾nosti
akcií na meno, ak je prevodite¾nos týchto akcií obmedzená; ak má spoloènos jediného akcionára, zapisuje
sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné
meno, alebo názov a sídlo tohto akcionára,
e) pri drustve výka zapisovaného základného imania
a výka základného èlenského vkladu,
f) pri tátnom podniku zakladate¾ a kmeòové imanie.
(3) Pri podniku zahraniènej osoby a pri organizaènej
zloke podniku zahraniènej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z èlenských tátov Európskej únie, sa do obchodného registra zapisuje
a) oznaèenie podniku alebo organizaènej zloky podniku
zahraniènej osoby, ak je odliné od obchodného mena
zahraniènej osoby,
b) adresa miesta èinnosti podniku zahraniènej osoby
alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby,
c) identifikaèné èíslo podniku zahraniènej osoby alebo
organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby,
d) predmet podnikania podniku zahraniènej osoby alebo
organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby,
e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné
èíslo vedúceho podniku zahraniènej osoby alebo vedúceho organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby s uvedením dòa vzniku a po jej skonèení dòa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraniènú
fyzickú osobu, zapisuje sa rodné èíslo, ak jej bolo pridelené,
f) zruenie podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby v Slovenskej republike,
g) obchodné meno, sídlo a právna forma zahraniènej
osoby,
h) register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahranièná osoba, a èíslo zápisu,
i) údaje o zahraniènej osobe pod¾a odseku 1 písm. e),
1
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j) vstup do likvidácie a skonèenie likvidácie zahraniènej
osoby,
k) vymenovanie likvidátora alebo likvidátorov zahraniènej osoby s uvedením ich mena, priezviska, bydliska,
dátumu narodenia a rodného èísla, ak im bolo pridelené, alebo obchodného mena, sídla a identifikaèného èísla, ak je pridelené, a ich oprávnení,
l) vyhlásenie konkurzu, povolenie vyrovnania alebo zaèatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraniènej osoby, a ukonèenie týchto konaní,
m) zruenie zahraniènej osoby.
(4) Pri podniku zahraniènej osoby a pri organizaènej
zloke podniku zahraniènej osoby, ktorá má sídlo mimo
územia èlenských tátov Európskej únie, sa okrem údajov pod¾a odseku 3 zapisujú aj tieto údaje:
a) právo tátu, ktorým sa zahranièná osoba spravuje,
a ak toto právo ustanovuje povinnos zápisu zahraniènej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, táto evidencia a èíslo zápisu,
b) predmet podnikania zahraniènej osoby,
c) najmenej raz roène hodnota základného imania zahraniènej osoby vyjadrená v zahraniènej mene, ak
táto osoba má základné imanie a ak tento údaj nevyplýva z listín pod¾a § 3 ods. 2 písm. b).
(5) Identifikaèné èíslo pridelí zapísanej osobe registrový súd, ak u ho nemá pridelené iným tátnym orgánom
pod¾a osobitného zákona.2) Identifikaèné èíslo oznámi
registrovému súdu prísluný tátny orgán.
§3
Obsah zbierky listín
(1) Zbierka listín obsahuje dokumenty vyhotovené
v tátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do tátneho jazyka (ïalej len uloené listiny),
ktorými sú:
a) spoloèenská zmluva, zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská zmluva obchodnej spoloènosti, splnomocnenia na jej uzavretie, notárska zápisnica o konaní ustanovujúceho valného zhromadenia akciovej
spoloènosti alebo rozhodnutie zakladate¾ov akciovej
spoloènosti o jej zaloení, notárska zápisnica o zaloení drustva s príslunými prílohami a stanovy, ak boli
vyhotovené; pri ostatných právnických osobách listiny, ktoré upravujú ich zaloenie, v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,
b) kadá zmena spoloèenskej zmluvy, zakladate¾skej listiny alebo zakladate¾skej zmluvy obchodnej spoloènosti, stanov akciovej spoloènosti alebo drustva, pri
ostatných právnických osobách kadá zmena listín
upravujúcich ich zaloenie,
c) úplné znenie dokumentov pod¾a písmena b) po kadej
vykonanej zmene,
d) listina, ktorou sa preukazuje ivnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie èinnosti,
ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo èinnosti; to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto èinnosti oprávnenie nevyaduje alebo

) Napríklad Obchodný zákonník.
) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
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ak predmet podnikania alebo èinnosti ustanovuje
osobitný zákon,3)
e) listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorou sa
preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skonèenie
funkcie osoby, ktorá je oprávnená kona v mene podnikate¾a ako tatutárny orgán, prokurista alebo vedúci podniku alebo organizaènej zloky podniku zapísanej do obchodného registra, spolu s ich
podpisovými vzormi, ïalej osôb, ktoré sú oprávnené
spravova majetok podnikate¾a, èi u samostatne,
alebo spoloène, a to najmä likvidátora, správcu konkurznej podstaty, vyrovnacieho správcu, správcu na
výkon nútenej správy a zástupcu tohto správcu, spolu s ich podpisovými vzormi; rodné èíslo zahraniènej
fyzickej osoby sa vyaduje, ak jej bolo pridelené,
f) listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, rodné
èíslo a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorou sa
preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skonèenie
funkcie osôb, ktoré sú èlenmi dozorného orgánu; rodné èíslo zahraniènej fyzickej osoby sa vyaduje, ak jej
bolo pridelené,
g) úètovná závierka zapísanej osoby, a ak to ukladá osobitný zákon, aj výroèná a audítorská správa zapísanej osoby, ktorá obsahuje meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo
a identifikaèné èíslo právnickej osoby audítora, ako
aj evidenèné èíslo zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov,
h) rozhodnutie súdu o zruení obchodnej spoloènosti
s likvidáciou a koneèná správa likvidátora o priebehu
likvidácie, v ktorej je uvedený dátum skonèenia likvidácie,
i) rozhodnutie súdu o zruení obchodnej spoloènosti
bez likvidácie,
j) rozhodnutie súdu o neplatnosti obchodnej spoloènosti,
k) rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutie súdu o ukonèení
konkurzného konania alebo o skonèení vyrovnacieho
konania, rozhodnutie súdu o zmene alebo zruení
týchto rozhodnutí a rozhodnutie súdu o zmene
správcu konkurznej podstaty, vyrovnacieho správcu
alebo osobitného správcu,
l) znalecký posudok pod¾a osobitného zákona,4)
m) vyhlásenie správcu vkladu pod¾a osobitného zákona,5)
n) zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúèení obchodnej
spoloènosti, projekt rozdelenia obchodnej spoloènosti,
o) iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
(2) Pri podniku zahraniènej osoby alebo pri organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby sa do zbierky listín
ukladajú:
a) úètovná závierka, ktorú zahranièná osoba vyhotovuje
3
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a zverejòuje pod¾a práva tátu, ktorým sa spravuje;
táto povinnos sa nevzahuje na poboèku zahraniènej
banky,
b) zakladate¾ská listina, prípadne stanovy zahraniènej
osoby a ich zmeny,
c) osvedèenie o zápise zahraniènej osoby do obchodného
registra alebo do inej evidencie, ak sa pod¾a práva tátu, ktorým sa zahranièná osoba spravuje, taký zápis
vyaduje,
d) listina, ktorou sa preukazuje ivnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie èinnosti,
ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo èinnosti podniku zahraniènej
osoby alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej
osoby; to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto èinnosti
oprávnenie nevyaduje alebo ak predmet podnikania
alebo èinnosti ustanovuje osobitný zákon,3)
e) listina, ktorá preukazuje zaaenie majetku zahraniènej osoby, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, ak je úèinnos zabezpeèovacieho prostriedku
viazaná na jeho zverejnenie,
f) iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)
(3) Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo jej
osvedèená kópia, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(4) Ak ide o listiny pod¾a odseku 1 písm. c), do zbierky
listín sa ukladá úplné znenie dokumentov pod¾a odseku 1 písm. a) v znení vykonaných zmien pod¾a odseku 1
písm. b), ktorého úplnos a správnos potvrdí svojím
podpisom tatutárny orgán zapísanej osoby.
(5) Ak ide o listiny pod¾a odseku 1 písm. g) a odseku 2
písm. a), do zbierky listín sa ukladá kópia listiny.
Registrácia a ukladanie listín do zbierky
listín
§4
Príslunos na registráciu a ukladanie listín do zbierky
listín
(1) Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je
prísluný registrový súd pod¾a osobitného zákona.6)
(2) Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je
prísluný registrový súd, v ktorého obvode má osoba,
ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Ak osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, nemá sídlo, prísluný je registrový súd pod¾a miesta podnikania;
ak nemá ani miesto podnikania, prísluný je registrový
súd pod¾a miesta bydliska tejto osoby.
(3) Ak ide o odtepný závod alebo inú organizaènú
zloku podniku pod¾a osobitného zákona, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín prísluný registrový súd, v ktorého registri je pod¾a sídla, prípadne miesta
podnikania alebo bydliska podnikate¾ zapísaný, a regis-

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov.
4
) § 59 ods. 3 a § 59a Obchodného zákonníka.
5
) § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.
6
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, tátnej správe súdov, vybavovaní
saností a o vo¾bách prísediacich (zákon o tátnej správe súdov) v znení neskorích predpisov.
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trový súd, v ktorého obvode je odtepný závod alebo iná
organizaèná zloka podniku umiestnená, ak je umiestnená v obvode iného registrového súdu.
(4) Ak ide o zahraniènú osobu, je na registráciu
a ukladanie listín do zbierky listín prísluný registrový súd, v ktorého obvode je umiestnený podnik zahraniènej osoby alebo jeho organizaèná zloka, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika
viazaná, neustanovuje inak.
(5) Ak je na území Slovenskej republiky zriadených
nieko¾ko organizaèných zloiek podniku jednej zahraniènej osoby, môu by listiny pod¾a § 3 ods. 2 uloené
v zbierke listín len jednej organizaènej zloky, a to pod¾a
vo¾by zahraniènej osoby. V takom prípade musí by
v zbierke listín ostatných organizaèných zloiek podniku
zahraniènej osoby uvedený odkaz na registrový súd, ktorý vedie v zbierke listín listiny pod¾a § 3 ods. 2, spolu
s èíslom zápisu.
§5
Návrh
(1) Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz
zapísaných údajov (ïalej len návrh na zápis) podáva
navrhovate¾, ktorým je
a) zapísaná osoba,
b) osoba oprávnená pod¾a osobitného zákona.1)
(2) Návrh na zápis sa podáva na tlaèive ustanovenom
osobitným predpisom a musí by doloený listinami,
z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného
registra zapísa, a listinami, z ktorých vyplývajú skutoènosti, ktoré sa majú pod¾a tohto zákona preveri.
(3) Pravos podpisu navrhovate¾a a pravos podpisu
splnomocnite¾a, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, musí by osvedèená. Osvedèenie pravosti podpisu sa nevyaduje, ak návrh na zápis podáva orgán verejnej moci na základe osobitného zákona.
(4) Spävzatie návrhu na zápis sa nepripúa.
(5) Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra
alebo fyzické osoby oprávnené kona v mene zapísanej
právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo
dòa uvedeného v rozhodnutí spoloèníkov alebo orgánu
spoloènosti, orgánu drustva alebo inej zapísanej osoby,
inak odo dòa, keï bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo
odo dòa, keï nastali úèinky právnej skutoènosti, poda
návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na
výmaz zapísaných údajov.
(6) Fyzická osoba zapísaná do obchodného registra
alebo fyzické osoby oprávnené kona v mene zapísanej
právnickej osoby sú povinné uvies v návrhu na zápis
pravdivé údaje a doloi ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutoènému stavu.
7

) § 78 ods. 1 Obchodného zákonníka.
) § 94 Obchodného zákonníka.
9
) § 93 ods. 3 Obchodného zákonníka.
10
) § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka.
8
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Registrácia
§6
(1) Registrový súd pred zápisom údajov do obchodného registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom zapísaných údajov (ïalej len zápis) z predloených
listín preverí, èi
a) návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b) je návrh na zápis úplný,
c) sú spolu s návrhom na zápis predloené vetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,
d) sú prílohy predloené vo forme ustanovenej osobitným zákonom,1)
e) údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi
vyplývajúcimi z predloených príloh,
f) bol zaplatený súdny poplatok.
(2) Za neúplný sa povauje návrh na zápis,
a) ktorý nebol podaný na tlaèive ustanovenom osobitným predpisom,
b) v ktorom nie sú uvedené vetky údaje ustanovené
týmto zákonom alebo osobitným zákonom.3)
§7
(1) Pred zápisom verejnej obchodnej spoloènosti registrový súd okrem skutoèností pod¾a § 6 z predloených
listín preverí aj to, èi
a) spoloèenská zmluva obsahuje náleitosti pod¾a osobitného zákona,7)
b) sú v spoloèenskej zmluve uvedení aspoò dvaja spoloèníci,
c) spoloèenskú zmluvu podpísali vetci spoloèníci a èi je
pravos podpisov vetkých spoloèníkov na spoloèenskej zmluve osvedèená.
(2) Pred zápisom komanditnej spoloènosti do obchodného registra registrový súd okrem skutoèností pod¾a § 6
z predloených listín preverí aj to, èi
a) spoloèenská zmluva obsahuje náleitosti pod¾a osobitného zákona,8)
b) pod¾a spoloèenskej zmluvy je aspoò jeden zo spoloèníkov komplementár a aspoò jeden zo spoloèníkov komanditista,
c) výka vkladu kadého komanditistu urèená v spoloèenskej zmluve je v súlade s osobitným zákonom,9)
d) spoloèenskú zmluvu podpísali vetci spoloèníci a èi je
pravos podpisov vetkých spoloèníkov na spoloèenskej zmluve osvedèená.
(3) Pred zápisom spoloènosti s ruèením obmedzeným
registrový súd okrem skutoèností pod¾a § 6 z predloených listín preverí aj to, èi
a) spoloèenská zmluva alebo zakladate¾ská listina obsahuje náleitosti pod¾a osobitného zákona,10)
b) v spoloèenskej zmluve nie je uvedených viac ako
50 spoloèníkov,
c) výka základného imania, výka vkladu kadého spo-
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loèníka a výka splateného vkladu kadého spoloèníka uvedená v spoloèenskej zmluve alebo v zakladate¾skej listine je v súlade s osobitným zákonom,11)
d) spoloènos s ruèením obmedzeným, ktorá je jediným
zakladate¾om spoloènosti, má viac spoloèníkov,
e) fyzická osoba, ktorá je jediným zakladate¾om spoloènosti, nie je jediným spoloèníkom vo viac ako dvoch
spoloènostiach s ruèením obmedzeným,
f) spoloèenskú zmluvu podpísali vetci spoloèníci a èi je
pravos podpisov vetkých spoloèníkov na spoloèenskej zmluve osvedèená; ak spoloènos zaloil jeden zakladate¾, èi podpísal zakladate¾skú listinu a èi pravos
jeho podpisu na zakladate¾skej listine je osvedèená.
(4) Pred zápisom drustva registrový súd okrem skutoèností pod¾a § 6 z predloených listín preverí aj to, èi
a) stanovy drustva obsahujú náleitosti pod¾a osobitného zákona,12)
b) poèet èlenov drustva je v súlade s osobitným zákonom,13)
c) výka zapisovaného základného imania uvedená
v stanovách drustva je v súlade s osobitným zákonom.14)
(5) Pred zápisom obchodného mena registrový súd
z predloených listín preverí, èi sa nenavrhuje zapísa
obchodné meno totoné s obchodným menom u zapísaným v obchodnom registri, a to bez oh¾adu na dodatok
oznaèujúci právnu formu.
(6) Pred zápisom predmetu podnikania alebo èinnosti
registrový súd z predloených listín preverí, èi bolo na ich
výkon vydané ivnostenské alebo iné podnikate¾ské
oprávnenie; to neplatí, ak sa na ich vykonávanie oprávnenie nevyaduje alebo ak predmet podnikania alebo
èinnosti ustanovuje osobitný zákon.2)
(7) Pred zápisom zahraniènej fyzickej osoby ako osoby
oprávnenej kona v mene podnikate¾a registrový súd
preverí, èi táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Povolenie sa nevyaduje, ak ide o obèana èlenského tátu Európskej únie alebo obèana èlenského tátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj.
(8) Pred zápisom splynutia, zlúèenia a rozdelenia obchodnej spoloènosti registrový súd preverí, èi má zanikajúca spoloènos a spoloènos, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoloènosti, rovnakú právnu formu, ak
nejde o prípad pod¾a osobitného zákona.15)
§8
(1) Ak sú splnené podmienky pod¾a § 6 a 7, registrový
súd vykoná zápis v lehote piatich pracovných dní od podania návrhu na zápis. Ak návrh na zápis obsahuje deò,
ku ktorému má by navrhovaný údaj zapísaný, registrový súd zapíe údaj k tomuto dòu. Ak registrový súd vyko11

)
)
13
)
14
)
15
)
16
)
12

§ 108 ods. 1, § 109 ods. 1 a 2 a § 111 Obchodného zákonníka.
§ 226 ods. 1 Obchodného zákonníka.
§ 221 ods. 3 Obchodného zákonníka.
§ 223 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 218l ods. 1 Obchodného zákonníka.
Obèiansky súdny poriadok.
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náva zápis neskôr alebo ak návrh na zápis neobsahuje
deò, ku ktorému má by navrhovaný údaj zapísaný, registrový súd zapíe navrhovaný údaj ku dòu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Proti vykonaniu zápisu
v súlade s návrhom na zápis nie sú prípustné námietky.
(2) O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrový súd potvrdenie, ktoré bez zbytoèného odkladu
odole alebo vydá navrhovate¾ovi. V potvrdení sa uvedie
obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý bez zbytoèného odkladu odole alebo vydá navrhovate¾ovi.
(3) Ak návrh na zápis nespåòa podmienky pod¾a § 6
a 7, registrový súd zápis nevykoná. O tejto skutoènosti
registrový súd upovedomí navrhovate¾a oznámením
o odmietnutí vykonania zápisu (ïalej len oznámenie).
(4) Oznámenie má písomnú formu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh,
ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu,
ako aj pouèenie o monosti poda námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (ïalej len námietky). Oznámenie sa odole alebo vydá navrhovate¾ovi bez zbytoèného
odkladu po uplynutí lehoty pod¾a odseku 1.
(5) Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dòa doruèenia alebo vydania oznámenia. Pri rozhodovaní o námietkach postupuje registrový súd pod¾a osobitného zákona.16)
§9
Ukladanie listín do zbierky listín
(1) Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez
zbytoèného odkladu po ich predloení a po zaplatení
súdneho poplatku. Predloením na príslunom registrovom súde a zaplatením súdneho poplatku sa listina povauje za uloenú v zbierke listín.
(2) Zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená kona v mene zapísanej právnickej osoby je povinná predloi registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú
do zbierky listín bez zápisu, v jednom vyhotovení do 30
dní od ich vyhotovenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3) Listiny, ktoré sa pod¾a tohto zákona prikladajú
k návrhu na zápis a ukladajú sa do zbierky listín, sa
predkladajú v dvoch vyhotoveniach spolu s návrhom na
zápis.
(4) Fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená kona
v mene právnickej osoby je povinná predloi registrovému súdu na uloenie do zbierky listín listiny, ktorých obsah zodpovedá skutoènému stavu.
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§ 10
Zverejòovanie a oznamovacia povinnos
(1) Po zápise navrhovaných údajov registrový súd bez
zbytoèného odkladu zverejní obsah výpisu z obchodného
registra.
(2) Po uloení listín do zbierky listín registrový súd bez
zbytoèného odkladu zverejní oznámenie o uloení listín
do zbierky listín.
(3) Rodné èíslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do obchodného registra sa nezverejòuje.
(4) Údaje obsiahnuté vo výpise z obchodného registra
pod¾a § 8 ods. 2 registrový súd poskytne príslunému daòovému úradu pod¾a osobitného zákona,17) orgánu tátnej tatistiky a orgánu, ktorý vydal listinu, ktorou sa preukazuje ivnostenské alebo iné podnikate¾ské
oprávnenie na vykonávanie èinnosti, ktorá je zapísaná
do obchodného registra, najneskôr do jedného týdòa po
zápise navrhovaných údajov.
§ 11
Sankcie
(1) Registrový súd uloí zapísanej fyzickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej kona v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výky 100 000 Sk, ak si táto osoba nesplní povinnos
a) poda návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo
návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom,
b) predloi registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú
do zbierky listín bez zápisu, v lehote ustanovenej zákonom,
c) ustanovenú pod¾a osobitného predpisu.18)
(2) Registrový súd uloí fyzickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej kona v mene právnickej osoby pokutu
do výky 100 000 Sk, ak
a) uvedie v návrhu na zápis nepravdivé údaje,
b) doloí návrh na zápis listinami, ktoré nezodpovedajú
skutoènému stavu,
c) predloí registrovému súdu na uloenie do zbierky listín listiny, ktoré nezodpovedajú skutoènému stavu.
(3) Pri uloení pokuty sa postupuje pod¾a osobitného
zákona.19)
§ 12
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neho poplatku odpis, výpis alebo potvrdenie o urèitom
zápise alebo potvrdenie o tom, e v obchodnom registri
urèitý zápis nie je.
(3) Registrový súd je povinný zabezpeèi zhodu zápisov
v obchodnom registri s výpismi z obchodného registra.
(4) Po zaplatení súdneho poplatku registrový súd vydá
iadate¾ovi kópiu listiny zo zbierky listín alebo potvrdenie o tom, e urèitá listina v zbierke listín uloená nie je.
(5) Orgány verejnej moci sú v rámci výkonu svojej právomoci aj bez zaplatenia súdneho poplatku oprávnené
nahliada do listín, ktoré boli podkladom na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz, a vyhotovova si z nich odpisy; to
platí aj pre listiny, ktoré nie sú uloené do zbierky listín.
(6) Registrový súd môe v odôvodnených prípadoch zapoièa orgánu èinnému v trestnom konaní listinu, ktorá
je súèasou súdneho spisu, ak je potrebná na znalecké
dokazovanie a nie je uloená v zbierke listín.
§ 13
Spoloèné ustanovenia
(1) Na registráciu údajov v obchodnom registri a ukladanie listín do zbierky listín sa vzahuje osobitný zákon,16) ak
tak ustanovuje tento zákon.
(2) Ustanovenia osobitného predpisu16) sa primerane
pouijú na doruèovanie pod¾a tohto zákona okrem ustanovenia § 47.
(3) Predseda registrového súdu môe zo závaných
prevádzkových dôvodov predåi lehotu pod¾a § 8 ods. 1
o èas nevyhnutne potrebný na ich odstránenie, najviac
vak o desa dní. Predseda registrového súdu tak môe
urobi bez zbytoèného odkladu po tom, ako sa dozvie
o týchto dôvodoch, najneskôr vak posledný deò lehoty
pod¾a § 8 ods. 1. Rozhodnutie predsedu registrového
súdu sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.
§ 14
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Vzory tlaèív na podávanie návrhov na zápis a zoznam listín, ktoré treba k návrhu na zápis priloi, ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2) Spôsob a podmienky zverejòovania údajov pod¾a
tohto zákona ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.

Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy
a potvrdenia z obchodného registra, kópie listín
a potvrdenia zo zbierky listín

Prechodné a závereèné ustanovenia

(1) Obchodný register a zbierka listín sú kadému prístupné; kadý má právo po zaplatení súdneho poplatku
do nich nahliada a vyhotovova si z nich odpisy.

(1) Konanie vo veciach obchodného registra zaèaté
pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèí
pod¾a doterajích predpisov.

(2) Registrový súd vydá iadate¾ovi po zaplatení súd-

(2) Súd nevykoná zápis pod¾a tohto zákona, ak sa za-

17

§ 15

) Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení
zákona è. 182/2002 Z. z.
) § 3a a § 21 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka.
19
) § 53 Obèianskeho súdneho poriadku.
18
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èalo konanie vo veci zápisu týchto údajov v obchodnom
registri pod¾a doterajích predpisov.
(3) Ak je poèas konania vo veciach obchodného registra, ktoré sa zaèalo pod¾a doterajích predpisov, podaný
návrh na zápis pod¾a tohto zákona, ktorý sa týka tej istej
zapísanej osoby, lehota pod¾a § 8 ods. 1 plynie odo dòa
vydania rozhodnutia o obsahu zápisu pod¾a doterajích
predpisov.
Èl. II
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 373/1996 Z. z., zákona
è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 147/2001 Z. z., zákona è. 500/2001 Z. z., zákona
è. 426/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z. a zákona
è. 526/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 27 ods. 1 sa vypúa posledná veta.
2. V § 27 ods. 2 prvá veta znie:
Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoloènosti, drustvá, iné právnické osoby, ak tak ustanovuje
osobitný zákon, organizaèné zloky podnikov slovenských osôb, podniky zahranièných osôb a organizaèné
zloky podnikov zahranièných osôb (ïalej len zapísaná osoba)..
3. V § 27 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 3 a 6.
4. § 27 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak je nesúlad medzi údajmi a listinami zverejnenými o zapísanom podniku zahraniènej osoby alebo o zapísanej organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby
v Slovenskej republike a údajmi a listinami zverejnenými
o zahraniènej osobe v táte, v ktorom má sídlo, pre obchodný styk s podnikom zahraniènej osoby alebo s jeho
organizaènou zlokou sú rozhodujúce údaje a listiny zverejnené o podniku zahraniènej osoby alebo o organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby v Slovenskej republike..
5. § 28 a 34 sa vypúajú.
6. V § 56 ods. 3 prvá veta znie:
Èinnos, ktorú pod¾a osobitných predpisov môu vykonáva iba fyzické osoby, môe spoloènos vykonáva
iba pomocou osôb, ktoré sú na to oprávnené pod¾a osobitných predpisov..
7. V § 57 ods. 3 prvá veta znie:
Ak tento zákon pripúa, aby spoloènos zaloil jediný
zakladate¾, spoloèenskú zmluvu nahrádza zakladate¾ská listina..
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8. V § 62 ods. 1 druhá veta znie:
Návrh na zápis do obchodného registra sa musí poda
do 90 dní od zaloenia spoloènosti (§ 57) alebo od doruèenia listiny, ktorou sa preukazuje ivnostenské alebo
iné podnikate¾ské oprávnenie..
9. V § 68 ods. 6 sa vypúa slovo môe a slovo rozhodnú sa nahrádza slovom rozhodne.
10. V § 68 odsek 7 znie:
(7) Ak súd rozhoduje o zruení spoloènosti a o jej likvidácii z dôvodov pod¾a odseku 6 písm. a) a d), pred rozhodnutím o zruení spoloènosti urèí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo jej zruenie..
11. V § 68 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
Súhlas správcu dane sa nevyaduje, ak súd zamietol
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
úpadcu alebo ak bol konkurz zruený z dôvodu, e majetok úpadcu nestaèí na úhradu výdavkov a odmenu
správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukonèení
konkurzného konania nezostal spoloènosti iaden majetok..
12. V § 68a ods. 1 sa vypúajú slová nemono zrui
rozhodnutie súdu, ktorým sa povo¾uje zápis spoloènosti
do obchodného registra, a.
13. V § 69a ods. 4 sa vypúa posledná veta.
14. V § 69b ods. 7 sa vypúa posledná veta.
15. V § 71 ods. 1 sa vypúa posledná veta.
16. V § 78 ods. 2 sa vypúajú slová a prikladá sa
k nemu spoloèenská zmluva.
17. V § 88a ods. 6 sa vypúa druhá veta.
18. V § 96 sa vypúajú slová a prikladá sa k nemu
spoloèenská zmluva.
19. V § 112 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
20. V § 117a ods. 4 sa vypúa tretia a tvrtá veta.
21. Za § 127 sa vkladá § 127a, ktorý znie:
§ 127a
(1) Valné zhromadenie zvolí svojho predsedu a zapisovate¾a. Do zvolenia predsedu valného zhromadenia
vedie valné zhromadenie konate¾ alebo iná osoba ním
poverená; ak taká osoba nie je na valnom zhromadení
prítomná, môe valné zhromadenie do zvolenia jeho
predsedu vies ktorýko¾vek zo spoloèníkov spoloènosti.
(2) Zápisnica o valnom zhromadení obsahuje
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) miesto a èas konania valného zhromadenia,
c) meno predsedu valného zhromadenia a zapisovate¾a,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromadenia,
e) rozhodnutie valného zhromadenia s uvedením výsledku hlasovania.
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(3) Zápisnicu o valnom zhromadení podpisuje predseda valného zhromadenia a zapisovate¾. K zápisnici sa
priloia návrhy a vyhlásenia predloené na valnom zhromadení na prerokovanie a listina prítomných spoloèníkov..
22. V § 133 sa vypúa odsek 2. Doterajie odseky 3 a 4
sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
23. V § 141 ods. 3 sa na konci prvej vety vkladá èiarka
a pripájajú sa tieto slová: ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa pod¾a zákona a spoloèenskej zmluvy vyaduje na
prijatie rozhodnutia o zmene spoloèenskej zmluvy.
24. V § 161 ods. 5 sa vypúajú slová zruenia rozhodnutia súdu, ktorým sa povo¾uje zápis základného
imania do obchodného registra, a nemono sa domáha.
25. V § 175 sa vypúajú odseky 3 a 4.
26. V § 202 ods. 1 tvrtej vete sa slová Návrh na uloenie uznesenia valného zhromadenia do zbierky listín
mono poda nahrádzajú slovami Uznesenie valného
zhromadenia mono uloi do zbierky listín.
27. V § 206 sa vypúa odsek 2. Doterajie odseky 3 a 4
sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
28. V § 206 ods. 2 sa slová pod¾a odseku 2 písm. f)
nahrádzajú slovami o splatení vkladov alebo ich èastí
jednotlivými upisovate¾mi.
29. V § 207 sa vypúa odsek 10.
30. V § 208 sa vypúa odsek 5.
31. V § 209a ods. 4 sa vypúa druhá veta.
32. V § 211 ods. 4 druhej vete sa slová Návrh na uloenie do zbierky listín sa podáva nahrádzajú slovami
Uznesenie valného zhromadenia mono uloi do zbierky listín.
33. V § 216 sa vypúa odsek 1. Doterajie odseky 2 a 3
sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
34. V § 218e sa vypúa odsek 1. Doterajie odseky 2
a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
35. V § 218n sa vypúa odsek 5.
36. V § 225 sa vypúa odsek 3.
37. V § 261 ods. 6 prvá veta znie:
Zmluva medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2,
ktorá nie je upravená v hlave II tejto èasti zákona a je
upravená ako typ zmluvy vo veobecných predpisoch
obèianskeho práva, sa spravuje príslunými ustanoveniami tohto predpisu o type zmluvy a týmto zákonom..
38. § 369 znie:
§ 369
(1) Ak je dlník v omekaní so splnením peòaného záväzku alebo jeho èasti, je povinný plati z nezaplatenej
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sumy úroky z omekania urèené v zmluve, inak o 10 %
vyie, ne je základná úroková sadzba Národnej banky
Slovenska uplatòovaná pred prvým kalendárnym dòom
kalendárneho polroka, v ktorom dolo k omekaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deò kalendárneho polroka, v ktorom dolo k omekaniu, sa pouije poèas celého tohto
polroka.
(2) Úroky z omekania sa stanú splatnými po uplynutí
dòa alebo lehoty, ktoré sú v zmluve urèené na splnenie
peòaného záväzku. Ak deò alebo lehota na splnenie peòaného záväzku nie je v zmluve urèená, úroky z omekania sa stanú splatnými uplynutím 30 dní od
a) doruèenia dokladu verite¾a na splnenie peòaného záväzku dlníkom (ïalej len doklad),
b) odovzdania tovaru alebo sluby, ak je deò doruèenia
dokladu neistý,
c) odovzdania tovaru alebo sluby v prípade, ak dlník
dostane doklad skôr ako tovar alebo slubu,
d) dòa, v ktorom sa skonèilo preberanie tovaru alebo
sluby, ktorým sa má stanovi, èi tovar alebo sluba
zodpovedá podmienkam zmluvy, ak to ustanovuje zákon alebo upravuje zmluva v prípade, ak k doruèeniu
dokladu dolo predo dòom alebo najneskorie v deò,
keï sa takéto preberanie skonèilo.
(3) Verite¾ má nárok na náhradu kody spôsobenej
omekaním so splnením peòaného záväzku, len ak táto
koda nie je krytá úrokmi z omekania..
39. Za § 763 sa vkladá § 763a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 763a
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným od
1. februára 2004
Práva zo zodpovednosti za poruenie záväzkov zo
zmlúv uzavretých pred nadobudnutím úèinnosti tohto
zákona sa spravujú pod¾a doterajích predpisov..
Èl. III
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969 Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z.,
zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
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è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z.,
nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z., zákona
è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona
è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z. a zákona è. 353/2003 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. § 200a, 200b a 200c vrátane nadpisu znejú:
Konanie vo veciach obchodného registra
a rozhodovanie o námietkach proti
odmietnutiu vykonania zápisu
§ 200a
(1) Konanie vo veciach obchodného registra je konanie, ktorým sa má dosiahnu zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutoèným stavom inak ako na základe návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz
údajov pod¾a osobitného zákona.34fa)
(2) Konanie vo veciach obchodného registra môe registrový súd zaèa aj bez návrhu.
(3) Ak sa konanie vo veciach obchodného registra zaèína na návrh, tento návrh musí by doloený listinami
preukazujúcimi skutoènosti, ktoré sa majú do obchodného registra zapísa. Podanie, ktoré nemá náleitosti
návrhu, sa povauje za podnet na zaèatie konania bez
návrhu.
(4) Súdy a iné orgány vdy upozornia registrový súd na
nezhodu medzi skutoèným právnym stavom a stavom
zápisov v obchodnom registri, ak táto skutoènos pri ich
èinnosti vyjde najavo.
(5) Ak registrový súd vydá uznesenie o zaèatí konania
pod¾a odseku 2, doruèí ho zapísanej osobe a postupuje
pod¾a § 120 ods. 2. Vo veci samej rozhoduje registrový
súd uznesením, na ktorého základe vykoná zápis.
§ 200b
(1) Navrhovate¾ môe poda písomne námietky proti
odmietnutiu vykonania zápisu pod¾a osobitného
zákona34fa) do 15 dní odo dòa vydania alebo doruèenia
oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu na registrovom súde, ktorý vykonanie zápisu odmietol. Spävzatie
námietok sa nepripúa.
(2) O námietkach rozhoduje sudca registrového súdu
v lehote piatich dní od ich doruèenia. Odmietnutie vykonania zápisu preskúma len z h¾adiska splnenia podmienok pod¾a osobitného zákona.34fb)
(3) Ak sudca námietkam vyhovie, vykoná zápis. Ak návrh na zápis obsahuje deò, ku ktorému má by navrhovaný údaj zapísaný, sudca zapíe navrhovaný údaj k tomuto dòu. Ak sudca vykonáva zápis neskôr alebo ak
návrh na zápis neobsahuje deò, ku ktorému má by na-
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vrhovaný údaj zapísaný, sudca zapíe navrhovaný údaj
ku dòu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu.
(4) O vykonaní zápisu registrový súd vydá potvrdenie,
ktoré bez zbytoèného odkladu odole navrhovate¾ovi.
V potvrdení uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise
vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý
bez zbytoèného odkladu odole navrhovate¾ovi. Námietky proti vykonaniu zápisu sudcom nie sú prípustné.
(5) Sudca vykoná zápis aj v prípade, ak navrhovate¾
podal námietky a súèasne v celom rozsahu odstránil nedostatky, pre ktoré bolo vykonanie zápisu odmietnuté.
(6) Po preskúmaní námietok môe sudca námietky zamietnu. O zamietnutí námietok sudca rozhoduje uznesením. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.
§ 200c
(1) Na konanie vo veciach obchodného registra a na
rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu je prísluný registrový súd.34fba)
(2) Na konanie vo veciach obchodného registra a na
rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu je prísluný registrový súd, v ktorého obvode
má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo. Ak osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra,
nemá sídlo, je prísluný registrový súd pod¾a miesta podnikania; ak nemá ani miesto podnikania, je prísluný registrový súd pod¾a miesta bydliska tejto osoby.
(3) Ak ide o odtepný závod alebo inú organizaènú
zloku podniku, je na konanie vo veciach obchodného
registra a na rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu prísluný registrový súd, v ktorého registri je pod¾a sídla, prípadne miesta podnikania
alebo bydliska podnikate¾ zapísaný, a registrový súd,
v ktorého obvode je odtepný závod alebo iná organizaèná zloka podniku umiestnená, ak je umiestnená v obvode iného registrového súdu.
(4) Ak ide o zahraniènú osobu, je na konanie vo veciach obchodného registra a na rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu prísluný registrový súd, v ktorého obvode je umiestnený podnik
zahraniènej osoby alebo jeho organizaèná zloka, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak..
Poznámky pod èiarou k odkazu 34fa, 34fb a 34fba znejú:

34fa) Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
34fb
) § 6 a 7 zákona è. 530/2003 Z. z.
34fba
) § 5a zákona Slovenskej národnej rady è. 80/1992 Zb.
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, tátnej
správe súdov, vybavovaní saností a o vo¾bách prísediacich
(zákon o tátnej správe súdov) v znení neskorích
predpisov..

2. § 200d sa vypúa.
3. V § 200e ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) o návrhu na vyhlásenie uznesenia èlenskej schôdze
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drustva o rozdelení likvidaèného zostatku za neplatné,.

1. februárom 2004 sa dokonèí pod¾a doterajích predpisov..

Doterajie písmena c) a e) sa oznaèujú ako písmená d)
a f).
4. V § 200e ods. 2 sa vypúajú slová a odseku 2.
5. V § 200e sa vypúa odsek 3.
6. V § 202 ods. 3 sa vypúa písmeno n). Doterajie
písmeno o) sa oznaèuje ako písmeno n).
7. Za § 352 sa vkladá § 352a, ktorý znie:
§ 352a
Súd vykonáva zápis údajov do obchodného registra,
zmenu zapísaných údajov, výmaz zapísaných údajov
a ukladá listiny do zbierky listín pod¾a osobitného zákona.36a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a

) Zákon è. 530/2003 Z. z..
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Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, tátnej správe súdov, vybavovaní saností a o vo¾bách prísediacich
(zákon o tátnej správe súdov) v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 110/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 318/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 328/1996 Z. z.
a zákona è. 385/2000 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Registrové súdy a ich obvody
Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského
súdu (ïalej len registrový súd)..

8. Za § 372i sa vkladá § 372j, ktorý znie:

Èl. V

§ 372j
Konanie vo veciach obchodného registra zaèaté pred

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

