
 

 

NÁVRH NA POTVRDENIE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V OBCHODNOM  

REGISTRI O 

 PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY 

 ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ 
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PODNIK ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY 

 
Na základe § 15g ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. navrhujem (navrhujeme) potvrdenie zapísaných 

údajov v obchodnom registri o tomto podniku zahraničnej právnickej osoby: 

I. Označenie podniku zahraničnej právnickej osoby 

Obchodné meno       

Adresa miesta činnosti podniku zahraničnej právnickej osoby 

a) Názov ulice/verejného priestranstva       

b) Súpisné/orientačné číslo       

c) Názov obce        

d) PSČ  

e) Štát  

IČO       

II. Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby 

v obchodnom registri sú správne a úplné. 

Podnik zahraničnej právnickej osoby 

      

 

V       dňa                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ 

OSOBY 

 
Na základe § 15g ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. navrhujem (navrhujeme) potvrdenie zapísaných 

údajov v obchodnom registri o tejto organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby: 

I. Označenie organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 

Obchodné meno       

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 

a) Názov ulice/verejného priestranstva       

b) Súpisné/orientačné číslo       

c) Názov obce        

d) PSČ  

e) Štát  

IČO       

II. Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky zapísané údaje o organizačnej zložke podniku 

zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri sú správne a úplné. 

Organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby 

      

 

V       dňa                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU SLOVENSKEJ PRÁVNICKEJ 

OSOBY 

 
Na základe § 15g ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. navrhujem (navrhujeme) potvrdenie zapísaných 

údajov v obchodnom registri o tejto organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby: 

I. Názov/obchodné meno 

slovenskej právnickej 

osoby 

      

Sídlo slovenskej právnickej osoby 

a) Názov ulice/verejného priestranstva       

b) Súpisné/orientačné číslo       

c) Názov        

d) PSČ       

e) Štát       

IČO       

II. Označenie organizačnej 

zložky podniku 
      

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby 

a) Názov ulice/verejného priestranstva       

b) Súpisné/orientačné číslo       

c) Názov        

d) PSČ       

e) Štát       

III. Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky zapísané údaje o organizačnej zložke podniku 

slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri sú správne a úplné. 

Organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby 

      

 

V       dňa                   

 


