Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení – vyznačené zmeny v zmysle Návrhu novely tohto
zákona
§1

Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), údaje
zapisované do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze
zapísaných údajov (ďalej len „registrácia“), overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za
porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§2

Úvodné ustanovenia
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2, 3 a 5odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy 1) a
1. ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z
rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z
európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fonduštrukturálnych a
investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom,
od verejného podnikuprávnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou,
vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom,
obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát,
obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako
polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma
štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,
2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva
štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom s
výnimkou komory zriadenej zákonom alebo od verejného podnikuprávnickej osoby, ktorá je úplne
alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou
zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou
osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba
zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo
kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,
3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,3)
5. ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,4)
6. na ktorú bola postúpená pohľadávka alebo z iného titulu jej má byť plnená pohľadávka alebo inak
nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému
celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo
7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až štvrtéhopiateho
bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva
a súčasne vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ňou poskytované plnenia alebo
nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena
e)d),
b) verejným podnikom právnická osoba založená štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo
právnickou osobou zriadenou zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, v ktorej majú tieto
osoby samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť,
cb) oprávnenou osobou
1. advokát, notár, banka4a), pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto
podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali
plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
2. zahraničná osoba oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať rovnaký predmet činnosti
ako oprávnená osoba podľa prvého bodu, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený svoj

podnik alebo svoju organizačnú zložku,4b) a ktorá sa na základe písomnej dohody zaviazala plniť
povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
dc) konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,5)
ed) zmluvou zmluva alebo iný právny úkon5a), na základe ktorého partner verejného sektora prijíma
finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo
iné majetkové práva. podľa písmena a) druhého bodu okrem zmluvy alebo iného právneho úkonu,
ktorého účastníkom je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií
Slovenskej republiky alebo Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného
predpisu,5a) alebo ktorého účastníkom je Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku
v medzinárodných inštitúciách alebo na medzinárodných finančných trhoch, ak robí obchody na
finančnom trhu alebo so Slovenskou republikou alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti,5b) a
zmlúv týkajúcich sa burzových obchodov podľa osobitného predpisu.5c)
(2) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až , tretieho, štvrtého bodu,
šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu majú má byť jednorazovo poskytnuté finančné
prostriedkyplnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotuúce sumu 100 000 eur.
Ustanovenia odseku 4 sa na jednorazovo poskytnuté plnenie použijú primerane alebo v úhrne
neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak
výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.
(3) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, druhého a
šiesteho bodu a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo
opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne neprevyšuje 250 000 eur kto má jednorazovo
nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne
neprevyšuje sumu 100 000 eur.
(4) Hodnota plnenia zo zmluvy podľa odseku 3 sa určí ako úhrn na jej základe partnerovi verejného
sektora poskytovaných finančných prostriedkov alebo hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných
majetkových práv alebo ich kombinácia. Na účely určenia hodnoty plnenia platí, že
a) všetky hodnoty plnenia sa použijú bez dane z pridanej hodnoty, ak sa táto uplatňuje,
b) u spoluvlastníkov sa prijímaná hodnota plnenia rozpočítava podľa veľkosti podielov
spoluvlastníkov; ak veľkosti podielov nie sú určené alebo ich nemožno určiť, má sa za to, že podiely sú
rovnaké,
c) u dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijímané hodnoty plnenia podľa viacerých zmlúv nesčítavajú,
d) pri určení hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv sa použije finančnými
prostriedkami vyjadrená protihodnota, ktorú je podľa zmluvy partner verejného sektora povinný
poskytnúť; ak je táto hodnota určená znaleckým posudkom, vychádza sa zo znaleckého posudku,
e) opakujúce plnenie sa sčítava počas celého dohodnutého trvania zmluvy vrátane predĺženia trvania
zmluvy podľa písmena f),
f) pri zmluve na dobu určitú s možnosťou jednostranného predĺženia trvania zmluvy k predĺženiu
trvania zmluvy dôjde,
g) pri zmluve, ktorá obsahuje zákonné dôvody alebo zmluvné dôvody na jej predčasné ukončenie tieto
dôvody nenastanú,
h) pri zmluve umožňujúcej navýšenie pôvodne predpokladanej hodnoty plnenia k navýšeniu hodnoty
plnenia dôjde, ak je hodnota plnenia navýšenia vyjadrená veličinou známou v čase uzatvárania zmluvy,
i) pri zmluve majúcej rámcový charakter dôjde k čerpaniu maximálneho rámca prijímaných hodnôt; ak
je účastníkov rámcovej zmluvy viac dôjde k čerpaniu maximálneho rámca prijímaných hodnôt u
každého účastníka rámcovej zmluvy,
j) najvyššia možná hodnota plnenia zo zmluvy bude poskytnutá,
k) zmluvné sankcie sa nezohľadňujú,
l) ak ide o zmluvu, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú alebo zmluvu z ktorej nie je zrejmé a pri
vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, či hodnota plnenia prekročí
hodnotu plnenia podľa odsekov 2 alebo 3, vzniká povinnosť zápisu do registra pred prijatím plnenia,
ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia podľa odsekov 2 alebo 3,
m) ak ide o poskytnutie štátnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť, vzniká povinnosť
zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia; ustanovenie písmena l) sa nepoužije,

n) ak ide o zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,3) ktorej predmetom je opakujúce sa plnenie,
finančný limit podľa odseku 3 sa posudzuje počas obdobia kalendárneho roka; ustanovenie písmena e)
sa nepoužije.
(54) Partnerom verejného sektora nie je ani
a) subjekt verejnej správy,5b)
b) verejný podnik; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2) s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva
k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota prevyšuje hodnotu plnenia podľa
odsekov 2 a 3,
ca) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby
podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2) s cieľom
dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých
všeobecná hodnota prevyšuje hodnotu plnenia podľa odsekov 2 a 3úhrnne prevyšuje sumu podľa
odseku 3,
db) banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková
správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov,
burza cenných papierov alebo iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia vrátane
zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený podnik alebo
organizačnú zložku ak sa na nadobudnutie kvalifikovanej účasti v nich vyžaduje predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo príslušného zahraničného orgánu
dohľadu v oblasti finančného trhu, a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z
rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby,
ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo
právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom
alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo
právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho
orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru
alebo pôžičky,
ec) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej
spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,
fd) iný štát a jeho orgány,
ge) medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,
h) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného
obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku,
i) majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých
upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný
obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia,
ktorá spĺňa podmienky podľa písmena d), a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie
alebo umiestnenie sprostredkovala zahraničná finančná inštitúcia prostredníctvom svojho podniku
alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
j) majiteľ finančných nástrojov a osoba ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa
obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo budú na taký trh prijaté v lehote šiestich
mesiacov od ich vydania,
k) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu, s výnimkou zmluvy, rámcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2) ktorej druhou zmluvnou stranou je
1. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo
Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5c)
2. Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo
na medzinárodných finančných trhoch, ak robí obchody na finančnom trhu alebo so Slovenskou
republikou alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti,5d)
3. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ak vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,5e)
4. Exportno-importná banka Slovenskej republiky, ak vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,5f)
5. Štátna pokladnica, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5g)
6. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5g)
7. finančný sprostredkovateľ podľa osobitného predpisu,5h) ak prijíma plnenia na účet prijímateľa,

l) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej
republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma
plnenia od zdravotnej poisťovne,
m) vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou
domu,5i) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba,
s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné
prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,5i)
n) pozemkové spoločenstvo,5j)
o) osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých
majetkových krívd;5k) to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený.
.
§3

Register a registrujúci orgán
(1) Zriaďuje sa register. Register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa §
4 a ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo“). Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Register je sprístupnený na
webovom sídle ministerstva. Register je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.6)
(2) Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku
preukazovať.
(3) Údaje zapísané v registri sa sprístupňujú v podobe výpisu z registra a v podobe štruktúrovaných
údajov, ktoré umožňujú vyhľadávanie a ich ďalšie automatické spracovanie.Registrujúci orgán
poskytuje v elektronickej podobe výpis z registra v rozsahu podľa § 4 alebo potvrdenie o tom, že údaje
v registri nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie ktokoľvek požiada. Údaje
zverejnené v registri sa sprístupňujú aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje
vyhľadávanie a ich ďalšie automatizované spracovanie.
§4

Zapisované údaje
(1) Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a osoby podľa § 17. Partner verejného sektora
musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Za trvanie zmluvy podľa prechádzajúcej
vety sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo
nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.
(2) O fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a) meno a priezvisko,
b) bydlisko alebo miesto podnikania,
c) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
d) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum
narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,7)
e) údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
1. meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o
fyzickú osobu,
2. názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
(3) O fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a) obchodné meno,
b) miesto podnikania,
c) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
d) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
e) údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(43)
O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a) názov alebo obchodné meno,

b) sídlo,
c) právna forma,
d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
e) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
f) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,7) ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
g) údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(54) Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu,8) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujeú namiesto konečných
užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektoračlenovia
jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra
zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že
podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené vrcholného
manažmentu boli splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa
predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo
zapísaného partnera verejného sektora.
(6) Namiesto údaja o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. d) môže
oprávnená osoba uviesť údaj o sídle alebo mieste podnikania partnera verejného sektora, ak preukáže,
že existujú objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o adrese trvalého pobytu konečného
užívateľa výhod mohol ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti,
alebo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb. Okolnosti,
pre ktoré oprávnená osoba neuviedla adresu trvalého pobytu konečného užívateľa výhod, uvedie v
čestnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k návrhu na zápis.
(75) Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
dátum zápisu a dátum výmazu údajov podľa odsekov 2 až 43, dátum začatia konania podľa § 12 a
spisová značka tohto konania, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 a dátum
právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 13 ods. 1. Súčasťou registra sú aj všetky verifikačné
dokumenty podľa § 11 ods. 5.
(86) V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.

Registrácia
§5
(1) Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz
zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba.
Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona
súčinnosť.
(2) Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej
schránky9) registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh na
zápis musí byť autorizovaný10) oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada.
(3) Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný
dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie
oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o
plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
(4) Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe
spolu s návrhom na zápis a autorizované9) oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada.

(5) Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.
(76) Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh na
zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom.
§6
(1) Registrujúci orgán pred registráciou preverí, či
a) návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b) je návrh na zápis úplný,
c) sú spolu s návrhom na zápis predložené prílohy podľa § 5 ods. 3,
d) konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému
vo verifikačnom dokumente,
e) verifikačný dokument spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 6§ 11 ods. 5,
f) verifikačný dokument neobsahuje všeobecne použiteľný identifikátor,
g) partner verejného sektora nebol v posledných dvoch rokoch vymazaný z registra podľa § 12 ods. 7
alebo podľa § 13 ods. 2, ak ide o návrh na zápis údajov do registra.
.
(2) Za neúplný sa považuje návrh na zápis,
a) ktorý nebol podaný na predpísanom elektronickom formulári,
b) v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom,
c) ktorý je nezrozumiteľný.
§7
(1) Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich
pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nie
sú prípustné námietky.
(2) O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán potvrdenie v elektronickej
podobe, ktoré bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe. V potvrdení sa uvedie obsah
vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán výpis z registra, ktorý bez
zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe.
(3) Registrácia sa vykonáva ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Zápis do registra sa
vykonáva na neurčitý čas.
§8
(1) Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 5 a 6, registrujúci orgán zápis nevykoná. O tejto
skutočnosti registrujúci orgán upovedomí oprávnenú osobu oznámením o odmietnutí vykonania zápisu
(ďalej len „oznámenie“).
(2) Oznámenie má elektronickú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a
jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, a poučenie o možnosti podať
námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Oznámenie sa doručuje oprávnenej osobe
elektronicky9) do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty podľa § 7 ods. 1.
(3) Lehota na podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je 15 dní odo dňa doručenia
oznámenia; ustanovenie § 5 ods. 2 sa na námietky vzťahuje rovnako. Proti rozhodnutiu sudcu o
námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu nie je prípustné odvolanie.
§9
(1) Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k
zmene osoby konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne
informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to

registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj
verifikačný dokument.
(2) Ak sa oprávnená osoba zapísaná v registri dozvie o zmene údajov zapísaných v registri podľa
odseku 1, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.
§ 10
(1) Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora na návrh oprávnenej
osoby alebo aj bez návrhu, ak tak ustanovuje tento zákon.
(2) Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby;
ustanovenie § 5 ods. 2 platí rovnako. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby
partnerovi verejného sektora. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného
sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane
overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b).
(3) Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak
návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba
spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b). Registrujúci
orgán bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.

Identifikácia konečného užívateľa výhod
§ 11
(1) Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie
identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba
zapísaná v registri.
(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra
a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod
a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
c) k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak,
d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desaťpäť dní pred
uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3,
e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to
nie skôr ako desaťpäť dní pred plnením zo zmluvy.
(3) Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) a e) oprávnená osoba nemá, ak identifikácia konečného
užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolio vykonané v posledných
šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie
je dotknutá povinnosť podľa § 9.
(4) Oprávnená osoba môže vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod kedykoľvek aj
bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(54) Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete
zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť. postupom podľa osobitného
predpisu;11) Ooprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s
odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu
oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných
informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. Na
postup pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa
výhod sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.11)
(65) Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa
preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba

a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 54 identifikovala konečného
užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická
osoba,
c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 43 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia
verejnej funkcie,
d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 54 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného
manažmentu do registra sú splnené,
e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.
(7) Verifikačný dokument nesmie obsahovať všeobecne použiteľný identifikátor.
(86) Ak oprávnená osoba pri overovaní identifikáciei konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm.
c) až e) a odseku 4 zistí, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod, postupuje podľa § 9; inak
bezodkladne a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) do 28.
februára nasledujúceho kalendárneho roka zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení
identifikácie konečného užívateľa výhod. Na oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa
výhod sa ustanovenie § 5 ods. 2 vzťahuje rovnako. Zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod
v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu
orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c).
(97) Registrujúci orgán zapíše do registra na základe oznámenia podľa odseku 86 dátum overenia
identifikácie konečného užívateľa výhod.
(108) Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným
užívateľom výhod partnera verejného sektora, oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho
konečným užívateľom výhod, a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri.
Oznámením podľa predchádzajúcej vety nie sú dotknuté povinnosti partnera verejného sektora a
oprávnenej osoby podľa odsekov 1 až 97 a § 9.
§ 12
(1) Registrujúci orgán môže z vlastného podnetu overiť alebo na základe kvalifikovaného podnetu
overí pravdivosť a úplnosť údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri; pre
registrujúci orgán je rozhodujúci právny stav a skutkové okolnosti v čase začatia konania.
(2) Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných
náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o pravdivosti
alebo úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Na podanie, ktoré nie je
kvalifikovaným podnetom, registrujúci orgán neprihliada; o tom oznamovateľa upovedomí.
(3) Uznesenie o začatí konania registrujúci orgán doručí partnerovi verejného sektora, oprávnenej
osobe a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. V uznesení o začatí konania vyzve registrujúci
orgán partnera verejného sektora, aby uviedol skutočnosti a navrhol dôkazy, ktoré potvrdzujú
pravdivosť a úplnosť údajov zapísaných údajov, a určí oprávnenej osobe lehotu na podanie návrhu
podľa odseku 4.
(4) Účastníkom konania je partner verejného sektora. Účastníkom konania je aj oprávnená osoba, ak to
navrhla v lehote určenej registrujúcim orgánom. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je
účastníkom konania, má však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých
vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o termíne pojednávania.
(5) Registrujúci orgán môže nariadiť pojednávanie, ak to považuje za potrebné. Registrujúci orgán aj
bez nariadenia pojednávania môže nariadiť vypočutie osoby, ak jej výpoveď môže mať význam pre
rozhodnutie alebo postup registrujúceho orgánu v konaní.
(6) Orgány verejnej moci a povinná osoba podľa osobitného predpisu12) sú povinné registrujúcemu
orgánu na jeho žiadosť a v ním určenej lehote poskytnúť súčinnosť pri overovaní pravdivosti a úplnosti
údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri.

(7) Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod
zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci orgán rozhodne o výmaze partnera verejného
sektora z registra; to neplatí, ak vzhľadom na spôsob porušenia povinnosti, jej následky, okolnosti, za
ktorých bola povinnosť porušená, a mieru zavinenia je závažnosť porušenia povinnosti nepatrná. Po
právoplatnosti tohto rozhodnutia vymaže partnera verejného sektora z registra a začne konanie o
uložení pokuty podľa § 13 ods. 1. Proti rozhodnutiu súdu o výmaze nie sú prípustné opravné
prostriedky.

Sankcie
§ 13
(1) Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod
alebo verejných funkcionároch podľa § 4 ods. 43 písm. f), nie je splnená povinnosť podať návrh na
zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods.
1 alebo sa poruší zákaz podľa § 19, registrujúci orgán uloží
a) partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného
sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10 000 eur
do 1 000 000 eur,
b) osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovičlenom štatutárneho orgánu partnera
verejného sektora v čase porušenia povinnosti podľa úvodnej vety pokutu od 10 000 eur do
100 000 eur; členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za zaplatenie pokuty podľa predchádzajúcej
vety spoločne a nerozdielne.
(2) Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora, ak právoplatne uložil
pokutu za nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa
konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 alebo za porušenie zákazu podľa § 19 a táto
pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.
(3) Registrujúci orgán uloží konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10 000 eur, ak si nesplní
povinnosť podľa § 11 ods. 8 10.
(4) Registrujúci orgán uloží oprávnenej osobe pokutu od 10 000 do 100 000 eur, ak poruší zákaz
podľa § 19.
(5) Za zaplatenie pokuty podľa odseku 1 písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase
porušenia povinností podľa odseku 1. Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že
konala s odbornou starostlivosťou. Účastníkom konania o pokute podľa odseku 1 je aj oprávnená
osoba.
(6) Pri ukladaní pokuty registrujúci orgán prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky
porušenia povinnosti.
(7) Proti rozhodnutiu o pokute podľa odseku 1 môže podať odvolanie len oprávnená osoba, ktorá ručí
za zaplatenie pokutyak jej registrujúci orgán uložil zaplatiť pokutu spoločne a nerozdielne s osobou
podľa odseku 1 písm. b).
(8) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 13a
Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 12 ods. 7 alebo § 13 ods. 2,
partner verejného sektora nemôže byť do registra zapísaný počas dvoch rokov od výmazu.
§ 14

Rozhodnutie o vylúčení
Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 a o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 je rozhodnutím o vylúčení
podľa § 13a Obchodného zákonníka. Vylúčenou osobou je štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho

orgánu právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, ktorá je partnerom verejného sektora a ktorá
bola vymazaná z registra podľa § 12 alebo § 13 ods. 2.
§ 15
(1) Dňom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods.
2 vzniká účastníkovi zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého
bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého
bodu, právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká účastníkovi zmluvy podľa
predchádzajúcej vety aj vtedy, ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením
povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety.
(2) Ak nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 alebo ak je partner verejného sektora v omeškaní so
splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety, nie je účastník zmluvy podľa odseku 1 v omeškaní,
ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva.

Spoločné ustanovenia
§ 16
(1) Vzory podaní podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.
(2) Predseda súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 7 ods. 1 o čas
nevyhnutne potrebný na ich odstránenie, najviac však o desať dní. Predseda súdu tak môže urobiť bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o týchto dôvodoch, najneskôr však posledný deň lehoty
podľa § 7 ods. 1. Rozhodnutie predsedu súdu sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.
(3) Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 a o pokute podľa § 13 sa zverejňuje a sprístupňuje podľa
osobitného predpisu.13) Zverejnenie verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva
ani bankového tajomstva.
(4) Na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane
vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti.
(5) Na konanie o námietkach, na konanie podľa § 12 a na konanie o pokute sa primerane použijú
ustanovenia Civilného mimosporového poriadku; ustanoveniae čl. 6, § 35 a 36 Civilného
mimosporového poriadku sa nepoužijúe.
(6) Registrujúci orgán môže v konaní podľa § 12 a v konaní o pokute výnimočne vykonať dôkazy,
ktoré účastníci konania nenavrhli, ak je to nevyhnutné na zistenie skutkových okolností; najmä môže aj
bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie osoby, ak jej výpoveď môže mať význam pre
rozhodnutie alebo postup registrujúceho orgánu v konaní.
(7) Ak tento zákon neustanovuje inak, ustanovenia tohto zákona o konečných užívateľov výhod sa
vzťahujú aj na osoby, ktoré sa zapisujú do registra namiesto konečných užívateľov výhod.
§ 17
(1) Do registra možno zapísať postupom a za podmienok podľa tohto zákona aj osobu, ktorá nie je
partnerom verejného sektora, ak o to požiada.
(2) Osoba zapísaná v registri podľa odseku 1 má povinnosti partnera verejného sektora podľa tohto
zákona; ustanovenia § 13 až 15 sa nepoužijú.
§ 18
Na účely osobitných predpisov je podmienka zápisu do registra splnená vtedy, ak sú v registri zapísané
údaje podľa § 4.

§ 19

Vylúčenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony podľa tohto zákona, ak
a) je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera
verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,
b) konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba,
c) má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol
spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného
sektora; vzťahom, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, nie je vzťah partnera
verejného sektora a oprávnenej osoby pri výkone jej činnosti podľa osobitných predpisov.13a).
§ 20
Týmto zákonom nie sú dotknuté povinnosti advokáta, notára, banky, pobočky zahraničnej banky,
audítora a daňového poradcu podľa osobitného predpisu.11)
§ 21
Oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu, ktorého zamestnávateľ je partnerom verejného sektora,
ktorého sa kvalifikovaný podnet týka, môže registrujúci orgán na jeho žiadosť v konaní podľa §
12 poskytnúť ochranu za podmienok a v rozsahu, v akom sa poskytuje pri oznámení závažnej
protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom; ustanovenia osobitného predpisu14) sa použijú
primerane. Oznamovateľovi podľa predchádzajúcej vety možno priznať odmenu podľa osobitného
predpisu;14) ustanovenia osobitného predpisu14) sa použijú primerane.

Prechodné ustanovenia
§ 22
(1) Fyzická osoba a právnická osoba zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného
predpisu2) sa považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného
sektora podľa tohto zákona.
(2) Partner verejného sektora podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod podľa tohto zákona a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov
s § 4 do 31. júla 2017.
(3) Nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 je dôvodom na výmaz partnera verejného sektora z registra.
§ 23
(1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej
pred účinnosťou tohto zákona a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, sú povinné zabezpečiť
svoj zápis do registra podľa tohto zákona do 31. júla 2017.
(2) Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 1,
a) účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo
majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu, nie je v
omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva,
b) účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy.
§ 24
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto zákona
najneskôr do 31. júla 2017.
§ 25
Lehota podľa § 7 ods. 1 je do 31. júla 2017 desať pracovných dní; ustanovenie § 16 ods. 2 tým nie je
dotknuté.

§ 26
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. júla 2019
(1) Konania o návrhu na zápis, ktoré boli začaté a právoplatne neboli ukončené do 30. júna 2019, sa
dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2019.
(2) Partner verejného sektora je povinný zabezpečiť zosúladenie údajov o členoch vrcholového
manažmentu8a) zapísaných namiesto konečného užívateľa výhod s ustanoveniami tohto zákona v
znení účinnom od 1. júla 2019 najneskôr do 31. decembra 2019.
(3) Ak odsek 4 neustanovuje inak, fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa
§ 2 ods. 1 písm. e) uzavretej do 30. júna 2019 a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra podľa
tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2019, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra do 31.
decembra 2019, ak hodnota plnenia, ktorú má partner verejného sektora prijať po 1. júli 2019,
prevyšuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3.
(4) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 4 písm. l) uzavretej
do 30. júna 2019 a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra podľa tohto zákona v znení účinnom
od 1. júla 2019, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra pred prijatím plnenia, ktorého
poskytnutím má dôjsť k prekročeniu hodnoty plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3.
(5) Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4,
a) účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky alebo majetok, práva k majetku alebo iné
majetkové práva, nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva,
b) účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy

Celé aktuálne znenie zákona je dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
aj na tomto linku: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170801
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Celé znenie Návrhu novely zákona je dostupné na stránke Národnej rady Slovenskej republiky aj na
tomto linku: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7305
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

