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Vec:  Upozornenie    
 

 

 

 V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina je zapísaný subjekt Miestny národný 

výbor Nesluša, ktorý bol pôvodne ako drobná prevádzkareň vedený v podnikovom registri, 

pričom na základe prechodného ustanovenia § 768 Obchodného zákonníka sa zápisy 

v podnikovom registri vedené podľa Hospodárskeho zákonníka považujú za zápisy 

v obchodnom registri podľa Obchodného zákonníka.  Podľa § 28 a § 31 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení bol zrušený zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a na obce 

prešla pôsobnosť, ktorá do účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení patrila podľa 

osobitných predpisov miestnym a mestským národným výborom, ak ich osobitný zákon 

nezveril orgánom štátu. 

 

Je potrebné, aby ste ako zriaďovateľ (právny nástupca) zapísaného subjektu v zmysle 

§ 5 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v spojení s § 11 ods. 4 písm. l) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v spojení s § 21 ods. 1 a ods. 13 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verenej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov podali na Okresnom súde Žilina návrh na výmaz tohto 

subjektu z obchodného registra, a to na predpísanom tlačive, stanovenom § 28 vyhlášky 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z.  (formulár č. 19 – Návrh na 

výmaz zapísanej osoby z obchodného registra; formulár je dostupný aj na webovom sídle 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:  

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-

papierovej-(listinnej)-podobe.aspx) a doložili k nemu rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

o zrušení miestneho národného výboru bez právneho nástupcu.  

 

Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra nepodlieha poplatkovej 

povinnosti (t.j. je bezplatný).  

 

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, fyzická osoba 

zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej 

právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí 

spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo 
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dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, 

podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.  

 

V prípade, že návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra nepodáte, 

registrový súd bude môcť postupom podľa § 11 ods.1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z.z. 

o obchodnom registri uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej 

osoby sankciu (pokutu do výšky 3 310 eur) za nesplnenie povinnosti  podať návrh na výmaz 

zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom. 

 

Súd Vám určuje lehotu na splnenie povinnosti podať návrh na výmaz zapísanej osoby 

z obchodného registra  3 mesiace.   

 

 

S úctou 

 

             JUDr. Gabriela Bargelová 

                            s u d k y ň a 

 

 Za správnosť vyhotovenia: Monika Mitková 

 

 


