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 Príloha č. 21 
 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. 

 
 
 
 

Miesto na nalepenie kolkovej známky 

 
 
 

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM 
ZOSKUPENÍ HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO 

REGISTRA 
 

 
Obchodný register 
Okresný súd            
Ulica       Číslo       
Obec       
PSČ       

 
Oddiel: Po Vložka číslo:       /       

 
NAVRHOVATEĽ 
 

MENO PRIEZVISKO BYDLISKO/SÍDLO 

OBCHODNÉ MENO/NÁZOV Názov ulice/ 
verejného priestranstva 

Orientačné/ 
súpisné číslo

Názov obce/ 
štát PSČ 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  



P21/2 

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       

 
 

Obchodné meno             

 Sídlo  

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             
 d) PSČ             

 IČO             

 Právna forma             

 

 

Predmet podnikania 
(činnosti)  
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 
 

Štatutárny orgán 
Konateľ/konatelia 

 Konateľ 

 1. Meno             

 2. Priezvisko             

 3. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 4. Dátum narodenia             
 5. Rodné číslo             
 6. Deň vzniku funkcie             
 7. Deň skončenia funkcie             

 

8. Spôsob konania 
štatutárneho orgánu 
v mene zapísanej 
osoby 
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

  Odštepný závod 

 
Organizačná zložka 

 Iná organizačná zložka podniku 

 1. Označenie              

 2. Adresa umiestnenia   
 

a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             

 d) PSČ             

             

 

3. Predmet podnikania 
    (činnosti) 

            

              

              

              

              

              

              

              

 4. Vedúci   

 a) Meno             
 b) Priezvisko             
 c) Bydlisko   
 c1) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 c2) Orientačné/súpisné číslo             
 c3) Názov obce             

 c4) PSČ             
 c5) Štát             
 d) Dátum narodenia             
 e) Rodné číslo             
 f) Deň vzniku funkcie             
 g) Deň skončenia funkcie             

  



P21/5 

Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Prokúra 
 Prokurista 

 1. Meno             

 2. Priezvisko             

 3. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             

 d) PSČ             
 e) Štát             
 4. Dátum narodenia             
 5. Rodné číslo             
 6. Deň vzniku funkcie             
 7. Deň skončenia funkcie             

 

8. Spôsob konania 
prokuristu 
(prokuristov) 
za podnikateľa 
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Členovia 
  

Člen 
Fyzická osoba 
 

 1. Meno             
 2. Priezvisko             
 3. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             

 d) PSČ             
 e) Štát             

 1. Meno             
 2. Priezvisko             
 3. Bydlisko   

 a) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             

 d) PSČ             
 e) Štát             
 1. Meno             
 2. Priezvisko             
 3. Bydlisko   

 
 
a) Názov ulice/verejného 

priestranstva 
 

            

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Členovia 
  

Člen 
Právnická osoba 
 

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             

 d) PSČ             
 e) Štát             

 1. Obchodné meno/ 
názov             

 2. Sídlo   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             

 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             

 d) PSČ             
 e) Štát             

 
1. Obchodné meno/ 

názov 
 

            
 

2. Sídlo   
a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
b) Orientačné/súpisné číslo              
c) Názov obce             
d) PSČ             

  
e) Štát 
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Dozorná rada/člen dozornej rady 
 1. Meno             
 2. Priezvisko             
 3. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 4. Dátum narodenia             
 5. Rodné číslo             
 6. Deň vzniku funkcie             
 7. Deň skončenia funkcie             
 1. Meno             
 2. Priezvisko             
 3. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 4. Dátum narodenia             
 5. Rodné číslo             
 6. Deň vzniku funkcie             
 7. Deň skončenia funkcie             
 1. Meno             
 2. Priezvisko             
 3. Bydlisko   
 a) Názov ulice/verejného 

priestranstva             
 b) Orientačné/súpisné číslo             
 c) Názov obce             
 d) PSČ             
 e) Štát             
 4. Dátum narodenia             
 5. Rodné číslo             
 6. Deň vzniku funkcie             
 7. Deň skončenia funkcie             
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Likvidácia 

 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. Fyzická osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť likvidátora – právnickej osoby 

 a) Meno             
 b) Priezvisko             
 c) Bydlisko   

 c1) Názov ulice/verejného 
priestranstva             

 c2) Orientačné/súpisné číslo             
 c3) Názov obce             

 c4) PSČ             
 c5) Štát             
 d) Dátum narodenia             
 e) Rodné číslo             
 5. Deň vzniku funkcie             
 6. Deň skončenia funkcie             

 

7. Spôsob konania 
likvidátora 
(likvidátorov)  
v mene zapísanej 
osoby 
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Označiť 
zmenu 

X 
ÚDAJ ZÁPIS VÝMAZ       

 Predaj 
 podniku 
 časti podniku  
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení 

hospodárskych záujmov do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísať  
k       .       .        . 

 
 
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O EURÓPSKOM 
ZOSKUPENÍ HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA: 
 
Poradové 
číslo Názov prílohy 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení 
hospodárskych záujmov do obchodného registra (vrátane doplnkových listov): 
                

Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom 
zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra:  
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Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny 
zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra 

a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné. 

 
 
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 
 

      

 
 

Meno Priezvisko 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 európskom 

zoskupení hospodárskych záujmov 
 
 

 Zapísaný údaj Prílohy Poznámka 
 Obchodné meno - 

§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 

rozhodnutie členov o zmene 
zakladateľskej zmluvy 
 

• z rozhodnutia vyplýva zmena 
obchodného mena 

 Sídlo - 
§ 2 ods. 1  
písm. a) ZOR 

rozhodnutie členov o zmene 
zakladateľskej zmluvy 

• z rozhodnutia vyplýva zmena 
sídla 

rozhodnutie členov o zmene 
zakladateľskej zmluvy  

• z rozhodnutia vyplýva zmena 
predmetu podnikania (činnosti) 

 Predmet 
podnikania 
(činnosti) -  
 
§ 2 ods. 1  
písm. c) ZOR 

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

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

 Štatutárny orgán európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov - § 2 ods. 1 písm. e) ZOR 
listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie 
konateľa 
 
 

• rozhodnutie členov                       
o vymenovaní konateľa, 
z ktorého vyplývajú zapisované 
údaje o konateľovi  

 

  

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
funkcie konateľa 

• rozhodnutie členov o odvolaní 
konateľa 

• iná listina, ktorá preukazuje 
skončenie funkcie konateľa  

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie konateľa  

 Spôsob konania 
štatutárneho 
orgánu v mene 
európskeho 
zoskupenia 
hospodárskych 
záujmov 
 

rozhodnutie členov o zmene 
zakladateľskej zmluvy 

• z rozhodnutia vyplýva zmena 
spôsobu konania štatutárneho 
orgánu v mene európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov 

 Dozorný orgán - § 2 ods. 1 písm. h) ZOR 

listina, ktorou sa preukazuje deň vzniku 
funkcie člena dozorného orgánu 

• rozhodnutie členov o voľbe 
člena dozorného orgánu 

• z listiny musia vyplývať 
zapisované údaje o členovi 
dozorného orgánu 

  

listina, ktorou sa preukazuje deň skončenia 
funkcie člena dozorného orgánu 
 
 
 
 
 
 
 

• rozhodnutie členov o odvolaní 
člena dozorného orgánu 

• iná listina z ktorej vyplýva 
skončenie funkcie člena 
dozorného orgánu 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie člena 
dozorného orgánu 
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 Odštepný závod (Iná organizačná zložka podniku) - § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 
 

rozhodnutie členov alebo príslušného 
orgánu európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov o zriadení 
odštepného závodu (inej organizačnej 
zložky podniku) 

• z rozhodnutia musia vyplývať 
zapisované údaje o odštepnom 
závode (inej organizačnej zložke 
podniku) a o ich vedúcom 

  
 

rozhodnutie členov alebo príslušného 
orgánu európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov o zrušení 
odštepného závodu (inej organizačnej 
zložky podniku) 

 

 Zapísané údaje o 
odštepnom 
závode (inej 
organizačnej 
zložke podniku) 

rozhodnutie členov alebo príslušného 
orgánu európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov o zmene niektorej 
zo skutočností, ktoré sa o odštepnom 
závode (inej organizačnej zložke podniku) 
zapisujú do obchodného registra 
 

 

 Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) - § 2 ods. 1 písm. f) ZOR 
Deň vzniku 
funkcie 

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

• rozhodnutie členov alebo 
príslušného orgánu európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o zriadení odštepného 
závodu (inej organizačnej zložky 
podniku), ktorým sa súčasne 
vymenúva prvý vedúci 
odštepného závodu (inej 
organizačnej zložky podniku) 

• rozhodnutie o vymenovaní 
vedúceho odštepného závodu 
(inej organizačnej zložky 
podniku) počas trvania 
odštepného závodu (inej 
organizačnej zložky podniku) 

• z rozhodnutia musí vyplývať deň 
vzniku funkcie vedúceho 

 

Deň skončenia 
funkcie 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
funkcie vedúceho odštepného závodu (inej 
organizačnej zložky podniku) 

• rozhodnutie členov alebo 
príslušného orgánu európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o zrušení odštepného 
závodu (inej organizačnej zložky 
podniku), z ktorého vyplýva deň 
skončenia funkcie vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organizačnej zložky podniku) 

• rozhodnutie o odvolaní vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organizačnej zložky podniku) 

• iná listina preukazujúca 
skončenie funkcie vedúceho 
odštepného závodu (inej 
organizačnej zložky podniku) 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia 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 alebo viacerým prokuristom 
 
 
 

• rozhodnutie členov alebo 
príslušného orgánu  európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o udelení prokúry, 
z ktorého musia vyplývať 
zapisované údaje o prokuristovi 
(prokuristoch) 

  

doklad preukazujúci skončenie funkcie 
prokuristu  
 
 
 

• rozhodnutie členov alebo 
príslušného orgánu európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o odvolaní prokúry  

• iná listina, z ktorej vyplýva 
skončenie funkcie prokuristu 

• z listiny musí vyplývať deň 
skončenia funkcie prokuristu  

 
 Spôsob konania 

prokuristu 
(prokuristov) 
za európske 
zoskupenie 
hospodárskych 
záujmov 

doklad preukazujúci udelenie prokúry 
jednému alebo viacerým prokuristom 
 
 
 

• rozhodnutie členov alebo 
príslušného orgánu  európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o udelení prokúry 

• z dokladu musí vyplývať spôsob 
konania prokuristu (prokuristov) 
za európske zoskupenie 
hospodárskych záujmov 
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 Členovia  európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov - § 4 ods. 2 zákona č. 177/2004  Z. z. 
o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

  listiny, ktorými sa preukazuje zmena 
v osobe člena členov európskeho 
zoskupenia hospodárskych záujmov 

• zmluva o prevode členstva na 
inú osobu a rozhodnutie 
ostatných členov o vyslovení 
súhlasu s týmto prevodom 

• rozhodnutie členov o prijatí 
nového člena 

• rozhodnutie člena o vystúpení 
z európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov a 
rozhodnutie ostatných členov o 
vyslovení súhlasu s týmto 
vystúpením, ak sa vyžaduje 

• rozhodnutie súdu o vyhlásení 
konkurzu na majetok člena alebo 
zamietnutie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku 

• rozhodnutie súdu o vylúčení 
člena  

• iná listina, z ktorej vyplýva 
zmena v osobe člena 

 Vstup európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do likvidácie a ukončenie likvidácie - § 2 
ods. 1 písm. j) ZOR 

 Vstup do 
likvidácie 

listina, ktorou sa preukazuje zrušenie 
európskeho zoskupenia hospodárskych 
záujmov a jeho vstup do likvidácie 
 

• rozhodnutie členov o zrušení 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov  a jeho 
vstupe do likvidácie 

 
 Skončenie 

likvidácie 
listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
likvidácie 

• rozhodnutie členov európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov o schválení účtovnej 
závierky, konečnej správy             
o priebehu likvidácie a návrhu  
na rozdelenie likvidačného 
zostatku 

• rozhodnutie členov európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov  o zrušení rozhodnutia  
o zrušení európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov               
pred rozdelením likvidačného 
zostatku 

• doklad preukazujúci uloženie 
likvidačného zostatku                    
do úschovy 
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 Likvidátor - § 2 ods. 1 písm. k) ZOR 
 Deň vzniku 

funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie 
likvidátora 

• listina, ktorou sa preukazuje 
zrušenie európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov a jeho 
vstup do likvidácie a ktorou sa 
súčasne ustanovuje do funkcie 
likvidátor (likvidátori)  

• rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov                
o vymenovaní likvidátora 

• z listiny musia vyplývať 
zapisované údaje o likvidátorovi 

 Deň skončenia 
funkcie 
likvidátora 

listina, ktorou sa preukazuje skončenie 
funkcie likvidátora 

• listina, ktorou sa preukazuje 
skončenie likvidácie európskeho 
zoskupenia hospodárskych 
záujmov 

• rozhodnutie príslušného orgánu 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov               
o odvolaní likvidátora 

• iná listina, z ktorej vyplýva 
skončenie funkcie likvidátora 

 Spôsob konania 
likvidátora 
v mene 
európskeho 
zoskupenia 
hospodárskych 
záujmov 

listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie 
likvidátora 
 

• z listiny musí vyplývať spôsob 
konania likvidátora v mene 
európskeho zoskupenia 
hospodárskych záujmov 

 Predaj podniku 
alebo časti 
podniku – 
 
§ 488 OBCH 
 

zmluva o predaji podniku alebo časti 
podniku 

 

 
 
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. 
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