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Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora („zákon“) sa v Slovenskej 

republike od 01.02.2017 zaviedol nový register partnerov verejného sektora („register“). 

Tento register nahradil doteraz existujúci a len na verejné obstarávanie obmedzený register 

konečných užívateľov výhod. 

Cieľom zákona je zvýšiť transparentnosť nakladania s verejnými prostriedkami. 

1.  Kto sa musí registrovať? 

Povinne sa do registra zapisujú partneri verejného sektora vymedzení zákonom a ďalšie 

subjekty, ktorým táto povinnosť vyplýva z osobitných zákonov, ako napríklad zdravotné 

poisťovne alebo určené subjekty podnikajúce v energetike.  

Za partnera verejného sektora sa až na niektoré výnimky považuje v zásade každý subjekt, 

ktorý prijíma finančné prostriedky, majetok alebo majetkové práva z verejných financií, 

vrátane európskych, resp. od verejnoprávnych subjektov alebo subjektov pod ich majetkovou 

alebo manažérskou kontrolou, od zdravotnej poisťovne a za istých podmienok tiež 

subdodávatelia takýchto subjektov. 

Výnimku predstavujú plnenia, ktoré jednorazovo neprevyšujú 100.000 EUR a v úhrne 

250.000 EUR ročne, resp. pri nadobúdaní majetku, majetkových práv alebo pohľadávky 

100.000 EUR v úhrne. 

2. Ako sa treba registrovať? 

Register vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. 

Register je verejne prístupný na https://rpvs.gov.sk/rpvs/. 

Partner verejného sektora musí byť v registri zapísaný aspoň po dobu trvania zmluvy so 

subjektom verejného sektora. 

Návrh na registráciu môže podať len partnerom verejného sektora poverená oprávnená 

osoba, ktorou môže byť len advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca so sídlom 

na Slovensku. 

Jednou z hlavných úloh oprávnenej osoby je identifikácia konečného užívateľa výhod 

partnera verejného sektora a osvedčenie tejto skutočnosti vo verifikačnom dokumente, ktorý 
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REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

sa ukladá do registra a je verejne prístupný. Identifikácia konečného užívateľa výhod sa musí 

overiť vždy k 31.12. kalendárneho roka, pri akýchkoľvek zmenách a pri uzatvorení zmluvy so 

subjektom verejného sektora, pokiaľ je posledné overenie staršie ako 6 mesiacov. 

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje  

partnera verejného sektora, alebo v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva 

svoju činnosť alebo obchody. Pokiaľ ju nie je možné určiť podľa kritérií uvedených v zákone, 

za konečného užívateľa výhod sa považujú všetci členovia vrcholového manažmentu 

partnera verejného sektora. 

3. Sankcie 

Za nedodržanie povinností podľa zákona hrozia vysoké sankcie: 

- pre partnera verejného sektora vo výške získaného hospodárskeho prospechu, resp. 

do 1 mil. EUR, 

- pre členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora do 100.000 EUR 

a nemožnosť ďalej vykonávať funkciu, 

- pre končeného užívateľa výhod do 10.000 EUR, 

Zmluvný partner z verejného sektora má tiež právo odstúpiť od zmluvy s partnerom 

verejného sektora alebo pozastaviť zmluvné plnenie zo svojej strany. 

4. Nezmeškajte lehoty! 

Dôležitým dátumom je 31.07.2017. Dovtedy: 

- sú subjekty, zapísané v doterajšom registri konečných užívateľov výhod, povinné 

zabezpečiť overenie konečného užívateľa výhod a aktualizáciu zápisu v registri; 

v opačnom prípade budú z registra vymazané; 

- sú účastníci iných zmlúv uzavretých pred 01.02.2017, na základe ktorých sa považujú 

za partnerov verejného sektora, povinné zabezpečiť svoj zápis v registri; v opačnom 

prípade im zmluvný partner môže odoprieť plnenie a od zmluvy odstúpiť. 

- sú povinní registrovať sa v registri poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie 

povinné subjekty ustanovené osobitnými zákonmi. 

Všetci ostatní partneri verejného sektora sú povinní registrovať sa v registri pred uzavretím 

príslušnej zmluvy s verejným sektorom. Keďže príprava podkladov na registráciu si vyžaduje 

istý čas, neodporúčame splnenie povinnosti odkladať na poslednú chvíľu. 
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bpv BRAUN PARTNERS 

Europeum Business Center, 

Suché mýto 1 

SK-811 03 Bratislava 

Tel.: +421 2 33 888 880 

www.bpv-bp.com 

bratislava@bpv-bp.com  

 

Tento materiál je rozosielaný obchodným partnerom                       

a zamestnancom spoločnosti. Ďalšia distribúcia alebo 

kopírovanie akýchkoľvek častí bez predchádzajúceho 

súhlasu nie je povolená. Naším úmyslom je upozorniť                                         

na témy, ktoré sú v súčasnosti zaujímavé, nie však 

poskytovať úplnú analýzu týchto tém.   

 

Užívatelia by si k uvedeným informáciám mali vždy 

vyžiadať príslušné profesionálne služby. Spoločnosť 

nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo 

zdržanie sa konania na základe informácii obsiahnutých 

v tomto materiáli. 
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