
 
PLNOMOCENSTVO 
 

 
1. Splnomocniteľ 
 titul, meno a priezvisko:    _________________________________________ 
  
 adresa trvalého pobytu podľa preukazu totožnosti:  _________________________________________ 

   
  štátna príslušnosť:     _________________________________________ 

 
 dátum narodenia:      

 
 rodné číslo:  
  
 telefonický kontakt/e-mail:    _________________________________________ 

  
  druh preukazu totožnosti:    _________________________________________ 
   
  číslo preukazu totožnosti:    _________________________________________ 
   

 evident účtu majiteľa cenných papierov:   Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) 
  číslo účtu majiteľa cenných papierov:    

 
2. Splnomocnenec 

obchodné meno: RM – S Market, o.c.p., a.s.   
 sídlo: Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava  
 registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sa, vložka číslo : 2586/B 
 IČO:  35 799 072 
    
3.  Plnomocenstvo 
 
Splnomocniteľ týmto ako vlastník nasledovných cenných papierov, ktoré tu sám určil  
 

emitent (obchodné meno, sídlo, IČO) ISIN počet kusov 
cenných papierov 

   

   

   

(ďalej spolu ako prevádzané cenné papiere) 
 
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 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 „fond“) a teda najmä, nie však výlučne aby Splnomocnenec:   
 
3.1. ponúkol fondu bezodplatný prevod prevádzaných cenných papierov podľa § 29 ods. 11 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach 

prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon č. 92/1991 Zb.“) resp. podľa akéhokoľvek 
iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ak dôjde k zmene zákona č. 92/1991 Zb., 

3.2. uzavrel a podpísal zmluvu o bezodplatnom prevode prevádzaných cenných papierov s fondom, na základe ktorej Splnomocniteľ 
bezodplatne prevádza na fond prevádzané 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 resp. v súlade s ustanoveniami akéhokoľvek 
iného všeobecne záväzného právneho predpisu, ak dôjde k zmene zákona č. 92/1991 Zb.;   

3.3. podal a podpísal príkaz na registráciu bezodplatného prevodu prevádzaných cenných papierov na fond; 
3.4. podal a podpísal akýkoľvek iný príkaz a/alebo požiadavku, ktoré sú nevyhnutné pre registráciu bezodplatného prevodu 

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

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

 
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.  
Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo svojim zamestnancom.  
 
Ak nie je možné realizovať prevod cenných papierov z akéhokoľvek dôvodu na strane Splnomocniteľa resp. iného subjektu (najmä, nie 
však výhradne, ak je na cenných papieroch zaregistrované pozastavenie práva nakladať, cenné papiere majú vylúčenú alebo obmedzenú 
prevoditeľnosť, na cenných papieroch je zaregistrované záložné právo, stav emisie cenných papierov v CDCP neumožňuje uskutočniť 
bezodplatný prevod a pod.), Splnomocnenec nie je zodpovedný za nemožnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na fond, pričom 
úkony smerujúce k odstráneniu prekážok k realizácii bezodplatného prevodu cenných papierov na fond môže vykonávať výlučne len 
Splnomocniteľ (t.j. nie Splnomocnenec).  
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4. Doba trvania plnomocenstva 

 
Toto plnomocenstvo sa udeľuje na dobu určitú, až do okamihu vykonania všetkých úkonov určených v bodoch 3.1. až 3.5. tohto 
plnomocenstva.  Pre zánik tohto plnomocenstva platia ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 
Poučenie pre Splnomocniteľa 
 
Zákonom č. 160/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a zákon č. 92/1991 o podmienkach 
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, bolo umožnené fondu, aby nadobúdal cenné papiere od fyzických osôb, 
ktoré o ne nemajú záujem a tiež, aby fond vysporiadal záväzky týchto fyzických osôb spojené s evidenciou týchto cenných papierov. 
 
Podľa § 29 odsek 11 zákona číslo 92/1991 Zb., ak fyzická osoba ponúkne bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere, je fond povinný 
takúto ponuku prijať a na tento účel 
  
a)  uzatvárať s fyzickými osobami zmluvy, predmetom ktorých je 
1.  prevod zaknihovaných cenných papierov na fond, 
2.  prípadne prevzatie alebo pristúpenie k záväzkom prevodcu zaplatiť poplatky spojené s evidenciou cenných papierov podľa 

osobitného zákona 8i) za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu cenných papierov, a za dva kalendárne roky predchádzajúce 
tomuto roku, a s registráciou prevodu v tejto evidencii, 8j) 

3.  prípadne záväzok nahradiť poplatky podľa druhého bodu, ak už boli prevodcom zaplatené, 
b)  vykonávať právne úkony súvisiace s prevodom, prípadne prevzatím, pristúpením, náhradou podľa písmena a) a všetky práva 

spojené s cennými papiermi nadobudnutými podľa písmena a) prvého bodu. 
 

8i) § 105 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov; 8j) § 22 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z 
 
Splnomocniteľ týmto záväzne prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že svoje zaknihované cenné papiere prevádza na fond bezodplatne 
(t.j. nedostane od fondu žiadnu odplatu za zaknihované cenné papiere) a že prevodom na účet fondu definitívne prestáva byť majiteľom 
týchto zaknihovaných cenných papierov.   
 
Splnomocniteľ týmto udeľuje v súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
dobrovoľne svoj súhlas splnomocnencovi, aby ním poskytnuté osobné údaje spracoval a použil pre účely bezodplatného prevodu 
prevádzaných cenných papierov na fond a ostatné úkony v rozsahu tohto plnomocenstva na neurčitú dobu. Za tým účelom súhlasí so 
spracovaním týchto osobných údajov v rozsahu – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu podľa predloženého preukazu totožnosti, 
dátum narodenia, rodné číslo, druh preukazu totožnosti, séria a číslo preukazu totožnosti, bankové spojenie, číslo účtu a poskytnutím 
predmetných údajov spoločnostiam Centrálny depozitár cenných papierov SR , a.s. a Fond národného majetku Slovenskej republiky (resp. 
právnemu nástupcovi FNM). 
 
Splnomocniteľ podpisom tohto plnomocenstva potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s vyššie uvedeným poučením, že tomuto 
poučeniu rozumie a že i vzhľadom na obsah tohto poučenia sa rozhodol udeliť toto plnomocenstvo Splnomocnencovi a realizovať 
prevod prevádzaných cenných papierov prostredníctvom Splnomocnenca akú zástupcu Splnomocniteľa.  
 
Splnomocniteľ ďalej záväzne prehlasuje, že splnomocnenec nemôže byť nijako postihovaný za to, že na základe výslovnej inštrukcie 
Splnomocniteľa obsiahnutej v tomto splnomocnení, previedol na fond prevádzané cenné papiere, ktoré majú hodnotu, a ktoré mohol 
splnomocniteľ predať za odplatu na burze cenných papierov alebo akýmkoľvek iným spôsobom. 
 
V prípade, ak dôjde počas doby platnosti tohto plnomocenstva k zániku FNM, ostáva toto plnomocenstvo v celom rozsahu platné vo 
vzťahu k právnemu nástupcovi FNM, ktorý prevzal všetky povinnosti a záväzky FNM vyplývajúce pre FNM z ustanovení § 29 ods. 11, 12 
a 13  zákona č. 92/1991 Zb., účinného v čase udelenia tohto plnomocenstva.  
V prípade, ak dôjde počas doby platnosti tohto plnomocenstva k zmene ustanovení § 29 ods. 11, 12 a 13 zákona č. 92/1991 Zb., ostáva toto 
plnomocenstvo platné vo vzťahu k akémukoľvek inému všeobecne záväznému právnemu predpisu, ktorý bude upravovať bezodplatný 
prevod CP na FNM (resp. právneho nástupcu FNM).  
 
 
 
Splnomocniteľ                                                   
 
 
___________________________    
 
 
Úradne overený podpis      
       
             
      
V ________________________, dňa ______________  


