
 Príloha č. 18 

 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. 

 

 Zoznam listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov  

o inej právnickej osobe, ktorá sa zapisuje do obchodného registra na základe osobitného 

zákona 

 

ZAPÍSANÝ ÚDAJ PRÍLOHY POZNÁMKA 

Obchodné meno 

(názov) – 

§ 2 ods. 1  

písm. a) ZOR 

 

doklad, z ktorého vyplýva zmena 

obchodného meno (názvu) právnickej 

osoby 

 z rozhodnutia vyplýva zmena 

obchodného mena 

 

 obchodné meno nemôže byť totožné s 

obchodným menom už zapísaným v 

obchodnom registri, a to bez ohľadu 

na dodatok označujúci právnu formu 

Sídlo– 

§ 2 ods. 1  

písm. a) ZOR 

 

doklad, z ktorého vyplýva zmena adresy 

sídla právnickej osoby  

 

písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti 

alebo jej časti s úradne osvedčeným 

podpisom alebo písomný súhlas väčšiny 

podielových spoluvlastníkov 

nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o 

podielové spoluvlastníctvo k 

nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej 

podľa veľkosti ich podielov, s úradne 

osvedčenými podpismi 

 

listina, ktorou sa preukazuje užívacie 

právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti 

alebo jej časti ako sídla alebo miesta 

podnikania nevylučuje 

 

 z listiny vyplýva zmena adresy sídla 

 

 § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka 

 

 

 Súhlas vlastníka sa nevyžaduje, ak 

právo na užívanie nehnuteľnosti 

alebo jej časti ako sídla alebo miesta 

podnikania vyplýva z katastra 

nehnuteľností. 

 

 

 

Predmet podnikania 

(činnosti) – 

§ 2 ods. 1  

písm. c) ZOR 

doklad, z ktorého vyplýva zmena 

predmetu podnikania (činnosti) 

 ak sa vyžaduje 

doklad preukazujúci podnikateľské 

oprávnenie na výkon činnosti, ktorá sa 

navrhuje zapísať do obchodného registra 

ako predmet podnikania  

 

Štatutárny orgán – 

§ 2 ods. 1 písm. e) ZOR 

listina, ktorá preukazuje vymenovanie do 

funkcie osoby vykonávajúcej pôsobnosť 

štatutárneho orgánu 

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o štatutárnom orgáne 

 

 



listina, ktorá preukazuje skončenie 

funkcie osoby vykonávajúcej pôsobnosť 

štatutárneho orgánu 

 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie štatutárneho 

orgánu 

Spôsob konania 

štatutárneho orgánu 

v mene zapísanej osoby 

– 

§ 2 ods. 1  

písm. a) ZOR 

 

doklad, z ktorého vyplýva ustanovenie 

do funkcie štatutárneho orgánu 

 ak tento údaj nevyplýva z osobitného 

predpisu alebo zo zakladateľského 

dokumentu 

Prokúra –  

Prokurista – 

§ 2 ods. 1 písm. g) 

ZOR 

doklad preukazujúci udelenie prokúry 

jednému prokuristovi alebo viacerým 

prokuristom 

 

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o prokuristovi (prokuristoch) 

doklad preukazujúci skončenie funkcie 

prokuristu 

 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie prokuristu 

Spôsob konania 

prokuristu 

(prokuristov) za 

zapísanú osobu 

doklad preukazujúci udelenie prokúry 

jednému prokuristovi alebo viacerým 

prokuristom 

 z dokladu musí vyplývať spôsob 

konania prokuristu (prokuristov) 

za zapísanú osobu 

Dozorná rada – § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 

 listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie člena dozornej rady 
 rozhodnutie valného zhromaždenia 

o voľbe člena dozornej rady 

 rozhodnutie zamestnancov 

spoločnosti o voľbe člena dozornej 

rady  

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o členovi dozornej rady 

 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 

funkcie člena dozornej rady 
 rozhodnutie valného zhromaždenia 

o odvolaní člena dozornej rady 

 rozhodnutie zamestnancov 

spoločnosti o odvolaní člena 

dozornej rady 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie člena dozornej 

rady 

 

Vstup do likvidácie a skončenie likvidácie – § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 

 listina, ktorou sa preukazuje vstup 

zapísanej osoby do likvidácie 

 zloženie preddavku na likvidáciu 



 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 

likvidácie 

 

 

Likvidátor –  

§ 2 ods. 1 písm. l) ZOR  

listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie likvidátora 

 

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o likvidátorovi 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 

funkcie likvidátora 

 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie likvidátora 

Spôsob konania 

likvidátora 

(likvidátorov) 

v mene zapísanej osoby 

 

listina, ktorou sa preukazuje vznik 

funkcie likvidátora (likvidátorov) 

 z listiny musí vyplývať spôsob 

konania likvidátora (likvidátorov) 

v mene zapísanej osoby 

Dozorný orgán – 

§ 2 ods. 1 písm. h) 

ZOR 

listina, ktorá preukazuje vymenovanie do 

funkcie osoby vykonávajúcej pôsobnosť 

dozorného orgánu 

 

 z listiny musia vyplývať zapisované 

údaje o dozornom orgáne 

listina, ktorá preukazuje skončenie 

funkcie osoby vykonávajúcej pôsobnosť 

dozorného orgánu 

 

 z listiny musí vyplývať deň 

skončenia funkcie dozorného orgánu 

Iné zapísané údaje 

(ustanovené 

osobitnými predpismi) 

 

doklady preukazujúce zmenu týchto 

údajov podľa osobitných predpisov 

 

 

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. 
 

 

 


