
Príloha č. 3 

k vyhláške č. .../2022 Z. z.  

 

SPRÁVA O USKUTOČNENÍ ZAHRANIČNEJ INVESTÍCIE 

 

1. Informácie o zahraničnej investícii1) 

1.1. Číslo a dátum rozhodnutia o povolení zahraničnej investície / rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, ak je to 

relevantné2) 

 

 

1.2. Číslo a dátum potvrdenia o tom, že zahraničná investícia nemá vplyv na bezpečnosť a verejný poriadok SR, ak je to relevantné3) 

 

 

1.3. Popis zahraničnej investície (vrátane popisu vlastníckej štruktúry cieľového subjektu po uskutočnení zahraničnej investície a umiestnenia 

cieľového subjektu v rámci štruktúry skupiny zahraničného investora) 

 

 

                                                           

 
1) § 2 zákona č. .../2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2) § 21, § 22, § 30 ods. 1 zákona č. .../2022 Z. z.  
3) § 18 ods. 5 alebo ods. 6, § 24 ods. 3 a 4, § 30 ods. 1 zákona č. .../2022 Z. z.  
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1.4. Deň uskutočnenia zahraničnej investície4) 

 

 

1.5.1. Hodnota zahraničnej investície v eur  

 

1.5.2. Ak je zahraničná investícia súčasťou väčšej investície, 

uvedie sa aj hodnota celkovej investície 
 

 

1.5.3. Vysvetlenie k bodom 1.5.1. a 1.5.2. 

 

 

1.6. Zdroje financovania zahraničnej investície (popis jednotlivých zdrojov a hodnota, v akej sa podieľali na financovaní zahraničnej investície)  

 

 

1.7. Uskutočnením zahraničnej investície zahraničný investor priamo alebo nepriamo (označí sa „X“ jedna z možností): 

☐ nadobudol cieľový subjekt alebo časť cieľového subjektu,5) 

☐ vykonáva účinnú účasť v cieľovom subjekte,6) 

☐ vykonáva kontrolný podiel v cieľovom subjekte,7) 

                                                           

 
4) § 7 písm. c) zákona č. .../2022 Z. z.  
5) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. .../2022 Z. z.  
6) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. .../2022 Z. z.  
7) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. .../2022 Z. z.  
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☐ nadobudol vlastnícke právo alebo iné právo k podstatnej časti aktív cieľového subjektu a zároveň ide o kritickú zahraničnú investíciu.8) 

 

 

 

 

1.8. Vysvetlenie k bodu 1.7. 

 

 

2. Informácie o zahraničnom investorovi9) 

2.1. Názov, ak ide o právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právne usporiadanie majetku / meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu 

 

 

2.2.  Národné identifikačné (registračné) číslo, ak ide o právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právne usporiadanie majetku/ rodné 

číslo10), ak ide o fyzickú osobu 

 

 

2.3. Sídlo / adresa bydliska  

 

 

                                                           

 
8) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. .../2022 Z. z. 
9) § 4 zákona č. .../2022 Z. z. 
10) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. 
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2.4. Koneční užívatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo11), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo) 

 

 

2.4.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení zahraničného investora 

 

 

3. Informácie o cieľovom subjekte12)  

3.1. Názov cieľového subjektu 

 

 

3.2. Sídlo / adresa 

 

 

3.3. IČO13)  

 

3.4. IČ DPH  

 

3.5. Výsledok činnosti - opis produktov, služieb, obchodných operácií po uskutočnení zahraničnej investície 

                                                           

 
11) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. 
12) § 5 zákona č. .../2022 Z. z. 
13) Ak cieľový subjekt nemá IČO, uvedie sa iný identifikátor.   
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3.6. Dostupnosť substitučných produktov / služieb na trhu14) 

 

 

3.7. Koneční užívatelia výhod po uskutočnení zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo15), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo) 

 

 

3.7.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľového subjektu  

                                                           

 
14) Dopĺňa sa informácia o dostupnosti substitučných produktov / služieb na trhu v SR, v EÚ a globálne. 
15) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. 
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4. Iné  

4.1. Iné relevantné informácie  

 

 

4.2. Uvedú sa detaily v prípade zmien oproti údajom uvedeným v žiadosti o preverenie zahraničnej investície / vo formulári na preverenie 

zahraničnej investície 

 

 

4.3. Zoznam príloh  

 

 

podpis  

             ______________________________ 

              zahraničný investor 

            meno, priezvisko, funkcia osoby 

konajúcej v mene zahraničného investora16) 

                                                           

 
16) Ak v mene zahraničného investora koná viacero osôb spoločne, uvádza sa podpis a údaje za všetky osoby.  


