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Povinný zápis identifikačných údajov do 

obchodného registra 

Vážený klient, 

 

v súvislosti s novelizáciou platnej legislatívy (zákon o obchodnom registri, Obchodný zákonník) 

dávame do pozornosti povinnosť doplniť údaje do príslušného Obchodného registra Slovenskej 

republiky. Zápis údajov je potrebné vykonať najneskôr do 30. septembra 2022. 

 

To, či sa uvedená povinnosť týka aj Vás, si jednoducho overíte na stránke Obchodného registra 

Slovenskej republiky www.orsr.sk 

 

Pokiaľ sú infoikony v zelenej farbe, nie je potrebné vykonať žiadny ďalší zápis. 

 

 
 

Ak sú infoikony v červenej farbe, je potrebné vykonať zápis do obchodného registra (doplniť 

identifikačné údaje). 

Klientské informácie 

 
 

Slovenská republika 

August 2022 

http://www.auditor.eu/
http://www.orsr.sk/
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Údaje, ktoré je potrebné doplniť:  

 

 FYZICKÁ OSOBA – spoločník, štatutár, vedúci organizačnej zložky, prokurista, člen dozornej 

rady, likvidátor, správca nútenej správy = dátum narodenia, rodné číslo pridelené na území SR. 

Ak nebolo pridelené, tak potom iný identifikačný údaj: číslo občianskeho preukazu v EÚ alebo 

číslo cestovného pasu.  

 

V prípade zriadenia záložného práva na obchodný podiel spoločníka je potrebné doplniť: údaj o 

jeho zriadení, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a 

identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako 

záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy. 

 

 PRÁVNICKA OSOBA – spoločník, štatutár = IČO pridelené na území Slovenska. Ak nebolo 

pridelené, tak potom iný identifikačný údaj: identifikačné číslo spoločnosti, číslo zápisu 

v obchodnom registri etc. 

 

Čo je k tomu potrebné: 

 

 podpísane Splnomocnenie – postačuje vlastnoručný podpis a zaslanie skenu 

 Čestné prehlásenie s uvedenými identifikátormi fyzickej, či právnickej osoby opatrené úradne 

osvedčeným podpisom (podľa potreby) 

 

V prípade, ak si želáte v súvislosti s vyššie uvedeným využiť naše služby, prosím neváhajte nás 

kontaktovať. 

 

Váš AUDITOR tím 

 

http://www.auditor.eu/
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Ing. Jana Sadloňová 

Daňové oddelenie 

T: +421 2 544 14 660 

E: jana.sadlonova@auditor.eu  

Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické, či daňové 

poradenstvo. Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za 

rozhodnutie, ktoré sa čitateľ rozhodne učiniť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť . 
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