
PLNOMOCENSTVO 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
1. Splnomocniteľ 

meno a priezvisko   :  
adresa    :  
rodné číslo    : 

 
2. Splnomocnenec 
 meno a priezvisko :  
 bydlisko  : 
 rodné číslo  :  
  
3. Plnomocenstvo 
 
Splnomocniteľ týmto v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka 

splnomocňuje 
Splnomocnenca, aby v plnom rozsahu zastupoval Splnomocniteľa a vykonával všetky právne úkony a/alebo 
akékoľvek iné úkony potrebné pre :  
 
3.1. obstarávanie všetkých služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 

814 80 Bratislava, IČO : 31 338 976 (ďalej len „CDCP“); 
3.2. obstarávanie všetkých služieb ktoréhokoľvek člena CDCP, vrátane služieb v tzv. sprístupnenej evidencii 

CDCP, t.j. v evidencii účtov majiteľov cenných papierov vedených CDCP, ktorú CDCP prostredníctvom 
svojho aplikačného programového vybavenia a na základe osobitnej zmluvy sprístupnil členom CDCP; 

3.3. obstarávaním obchodov s cennými papiermi na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. Vysoká 17, 
811 06 Bratislava, IČO  00 604 054, na mimoburzovom trhu cenných papierov v Slovenskej republike 
alebo na mnohostrannom obchodnom systéme v Slovenskej republike, 

 
a aby vo všeobecnosti robil všetko, čo je v zmysle tohto plnomocenstva potrebné pre Splnomocniteľa, vrátane 
uzatvárania a podpisovania relevantných zmlúv a všetkých s nimi súvisiacich dokumentov, podávania 
požiadaviek, príkazov a pokynov v mene Splnomocniteľa.  
 
Splnomocniteľ ďalej splnomocňuje Splnomocnenca na vykonávanie všetkých právnych úkonov a/alebo 
akýchkoľvek iných úkonov potrebných pre obstaranie bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond 
národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM“), najmä aby Splnomocnenec :   
 
3.4. uzavrel a podpísal zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov s  FNM, na základe ktorej 

Splnomocniteľ bezodplatne prevádza na FNM cenné papiere v súlade s ustanoveniami § 29 ods. 11 a 12 
zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov;   

3.5. podal a podpísal príkaz na registráciu bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM; 
3.6. podal a podpísal akýkoľvek iný príkaz a/alebo požiadavku, ktoré sú nevyhnutné pre registráciu 

bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM a/alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia 
s registráciou bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM; 

3.7. vykonal akýkoľvek úkon, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu registrácie bezodplatného prevodu cenných 
papierov na FNM a zrušenia Splnomocniteľovho účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov.  

 
Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo tretej osobe výlučne vo vzťahu k plnomocenstvu 
špecifikovanému v bode 3.2., a to pokiaľ ide o služby v sprístupnenej evidencii CDCP.  
 
4. Doba trvania plnomocenstva 
 
Toto plnomocenstvo platí na dobu : ............................ . Po uplynutí tejto lehoty nie je Splnomocnenec 
oprávnený uskutočňovať žiadne právne úkony podľa tohto plnomocenstva. 
Pre zánik plnomocenstva platia ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 
 
za Splnomocniteľa:                                                 
 
 
 
úradne overený podpis :   ..........................................             
 
 
 V ........................................, dňa : ...............            


