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Oznámenie Národnej banky Slovenska  
 

 

Národná banka Slovenska oznamuje zánik povolenia na poskytovanie 

spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov 

spoločnosti COFIDIS, a.s., so sídlom Einsteinova ulica 11//3677, 851 01 Bratislava –mestská 

časť Petržalka, IČO: 36 816 337 (ďalej len „COFIDIS, a.s.“ ) podľa ustanovenia § 27 ods. 7 

zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 20c ods. 4 zákona 

č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o spotrebiteľských úveroch“). 

 

Spoločnosti COFIDIS, a.s. bolo udelené povolenie na poskytovanie spotrebiteľských 

úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov (ďalej len 

„povolenie“) rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODB-6050/2015-12 zo dňa 

12. októbra 2015 podľa ustanovenia § 20 a ustanovenia § 20a zákona o spotrebiteľských 

úveroch.  

 

Národná banka Slovenska udelila spoločnosti COFIDIS, a. s. predchádzajúci súhlas 

č. z.: 100-000-070-476 k č. spis.: NBS1-000-016-604 zo dňa 13. novembra 2017 na zrušenie 

veriteľa z iného dôvodu ako pre odobratie povolenie podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. c) 

zákona o spotrebiteľských úveroch. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. decembra 

2017.  

 

K dobrovoľnému zrušeniu spoločnosti COFIDIS, a. s. došlo jej cezhraničným 

zlúčením so spoločnosťou COFIDIS SA, so sídlom 61  Avenue Halley, Parc de la Haute 

Borne, 59866 Villeneuve-d´Ascq, CEDEX 598 66, Francúzsko registrovanou v registri 

obchodu a spoločností mesta Lille pod č.: 325 307 106 ako nástupníckou spoločnosťou. Dňa 

1. januára 2018 nastali právne účinky cezhraničného zlúčenia spoločnosti COFIDIS, a.s. 

s nástupníckou spoločnosťou. Zanikajúca spoločnosť COFIDIS, a.s. bola v dôsledku 

cezhraničného zlúčenia zrušená bez likvidácie. 

 

Spoločnosti zaniklo povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez 

obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov dňa 1. januára 2018. 
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