
PLNÁ MOC NA ÚKONY SPOJENÉ S PREVODOM CP 
(fyzická osoba) 

 
 

 
 

 

1. Zmluvné strany 

Splnomocniteľ: * povinné údaje 

Meno, Priezvisko, Titul:*  Rodné číslo:*  

Adresa trvalého bydliska:* 
ulica, číslo, PSČ, mesto 

 

Druh dokladu totožnosti:*  Číslo dokladu totožnosti:*  

Pôvod dokladu totožnosti:*  Platnosť dokladu totožnosti:*  

Email:  Telefón:*  

Korešpondenčná adresa 
(vypĺňate, keď nie je totožná 

s adresou trvalého pobytu) 

 

(ďalej aj ako „Splnomocniteľ“) 
Splnomocnenec: 

Obchodné meno: DLHOPIS, o.c.p., a.s. IČO: 35 695 820 

Sídlo: Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01 

Bankové spojenie: 633 494 0112 / 0200 IBAN: SK62 0200 0000 0063 3494 0112 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1129/B 

(ďalej aj ako „Splnomocnenec“) 
 
 

2. Predmet 

 
2.1 Splnomocniteľ udeľuje plnú moc Splnomocnencovi k vykonaniu všetkých potrebných právnych úkonov 

k bezodplatnému prevodu cenných papierov vo vlastníctve Splnomocniteľa, alebo poručiteľa na  DLHOPIS CP, s.r.o., 

Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO 48 107 344, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, 

Vložka č. 103687/B  (ďalej len „Nadobúdateľ“) podľa § 30 ods. 4 Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä je 
oprávnený v mene Splnomocniteľa vykonávať tieto úkony: 
a) všetky právne úkony potrebné na zabezpečenie prevodu cenných papierov z účtu Splnomocniteľa alebo účtu 

poručiteľa v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „CDCP“) na účet Nadobúdateľa 
vedený  v CDCP, najmä zaplatenie poplatkov spojených s registráciou CP, podanie príkazu na registráciu 
prevodu CP z účtu Splnomocniteľa alebo účtu poručiteľa vedeného v CDCP na účet 900000066959. 

2.2 Splnomocniteľ svojím podpisom udeľuje súhlas na registráciu Splnomocniteľa v informačnom systéme 
Splnomocnenca. 

 

3. Spracovanie osobných údajov  

 
3.1 Splnomocniteľ udeľuje súhlas Splnomocnencovi na spracovanie svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane 
osobných údajov“) a akejkoľvek tretej osobe v zmluvnom vzťahu k Splnomocnencovi, ktoré môžu konať v mene 
Nadobúdateľa za účelom uskutočnenia úkonov v zmysle tejto plnej moci, zmluvy o darovaní cenných papierov ku 
ktorej sa táto plná moc viaže a všetkých s tým súvisiacich úkonov. Splnomocniteľ zároveň súhlasí s tým, aby 
Splnomocnenec poskytol osobné údaje nasledovným stranám: Nadobúdateľovi a CDCP a to minimálne 
v rozsahu a za podmienok, za ktorých bol súhlas poskytnutý. Tento súhlas sa primerane vzťahuje i na osobu, 
ktorá koná v mene Splnomocniteľa na základe plnomocenstva. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa týka 
osobných údajov v rozsahu uvedených v Zmluve o darovaní cenných papierov ku ktorej sa táto plná moc viaže. 

 
 
 

Ak súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade s bodom 3.1 zaznačte do štvorčeka X 

  

Číslo zmluvy, ku ktorej sa plná moc viaže :.         -             

   r   r   r   r   m   m d d        - Číslo majetkového účtu    

 



PLNÁ MOC NA ÚKONY SPOJENÉ S PREVODOM CP 
(fyzická osoba) 

 
 
 
 
3.2 Splnomocniteľ si je vedomý a bol splnomocnencom (prevádzkovateľom) poučený, že svoj súhlas s nakladaním 

s osobnými údajmi môže kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu odvolať, ďalej môže žiadať osobné údaje vymazať, 
opraviť, obmedziť ich rozsah, alebo ich preniesť novému prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov. 

 
 
Dátum prijatia: 
Miesto prijatia:    
 
 
Za Splnomocnenca:                         Za Splnomocniteľa:   

   
   

DLHOPIS, o.c.p., a.s.  Úradne overený podpis 
 


