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SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI · ŠTVRTOK 7. FEBRUÁRA 2019

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K
NOVÉMU ZÁKONU O REGISTRI
MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ

 

Milí priatelia a milé priateľky, od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o 

registri  mimovládnych neziskových organizácií. Spolu so sekciou verejnej správy 

Ministerstva vnútra SR sme pre Vás pripravili tzv. FAQs. Pripravujeme pre Vás aj  sériu 

verejne prístupných informačných seminárov v jednotlivých krajských mestách, na ktorých 

zodpovedáme Vaše prípadne otázky. Všetky detaily ohľadom seminárov sa dozviete na našom 

webe: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=harmonogram-seminarov-k-

zakonu-o-registri-mno-aktualizacia-13-02-2019

FAQs nájdete v pdf aj na našom webe: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-

spravy&sprava=otazky-a-odpovede-k-zakonu-o-registri-mno 

1. AKÉ SÚ HLAVNÉ ZMENY, KTORÉ PRINÁŠA ZÁKON Č. 
346/2018 Z.Z. O REGISTRI MIMOVLÁDNYCH 
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (MNO)? 

Nový zákon o registri MNO v prvom rade zavádza nový, jednotný register mimovládnych 

neziskových organizácií, ktorými sú:

nadácie, 

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 

neinvestičné fondy,

občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,

organizácie s medzinárodným prvkom. 

Namiesto doterajších čiastkových registrov a evidencií (nadácií, neinvestičných fondov, 

neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení a 

organizácií s medzinárodným prvkom) vznikne najneskôr do 31. decembra 2020 nový, 

jednotný a spoločný register uvedených právnych foriem s názvom Register mimovládnych 

neziskových organizácií. 

https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/
https://www.facebook.com/notes/splnomocnenec-vl%C3%A1dy-sr-pre-rozvoj-ob%C4%8Dianskej-spolo%C4%8Dnosti/%C4%8Dasto-kladen%C3%A9-ot%C3%A1zky-k-nov%C3%A9mu-z%C3%A1konu-o-registri-mimovl%C3%A1dnych-neziskov%C3%BDch-organiz/3060967347262546/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minv.sk%2F%3Fros_vsetky-spravy%26sprava%3Dharmonogram-seminarov-k-zakonu-o-registri-mno-aktualizacia-13-02-2019%26fbclid%3DIwAR2dKl_Vyo0P36K0lQnyRlFsUG6ub812OqJVfJZ8MISqpRJLdszl3S8-oSc&h=AT2NLawMOYwvfFkdMdDgc9dS5Kij_8LT2ziIX2ie60oDHiJavPVq8zMis8WiMmLpPQQmVJToHSZkha9c7hAPIGgxplGb64Eg8SUfc3CA8U1o0B2bLjm24oZljm8geuwvXaE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minv.sk%2F%3Fros_vsetky-spravy%26sprava%3Dotazky-a-odpovede-k-zakonu-o-registri-mno%26fbclid%3DIwAR0XdLOIxEAfyM1PyGbm4uYfezGfNdQfUIbza4YnKv5YVZIgKT2kVQlnXqI&h=AT2O3RxQFX5LUBB4ly_XkA8I1QLAYCT4bXf_rjhgBk7CF6ZjG6At8E2B5Gvu1CiQC_tXWY-QFLb2MJKjipwEenm3jv4Dhhc60NXzrwmim1Gw-ZXYd8B_FDkniVMxAhcuwfg
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Do zriadenia registra MNO sa údaje o MNO vedú v doterajších registroch, evidenciách a 

zoznamoch. Pôvodné registre, evidencie a zoznamy sa najneskôr k 31. decembru 2020 zrušia, 

pričom údaje v nich zapísané budú automaticky prenesené do nového registra MNO. To 

znamená, že pre existujúce organizácie nie je potrebná tzv. preregistrácia. Je dôležité, aby si 

organizácie po spustení nového registra MNO overili, či v ňom sú zapísané všetky údaje a či 

sú správne a úplné; a v prípade chýb alebo neúplných údajov, aby oznámili príslušnému 

registrovému úradu správne, aktuálne alebo doplňujúce informácie. 

Do registra MNO budú zapisované hlavné údaje o MNO, pričom v záujme lepšej prezentácie 

a získania podrobnejších informácií nový zákon umožňuje MNO, aby sa do registra MNO 

zapísali aj nepovinné údaje – webové sídlo a všeobecne prospešné účely, ktorým sa 

organizácia venuje. Zapisované MNO majú možnosť v registri MNO uviesť, ktorému z účelov, 

alebo aj viacerým účelom, sa vo svojej činnosti venujú. Takéto uvedenie všeobecne 

prospešných účelov jednotne pre všetky právne formy umožní vzájomné porovnanie oblastí 

ich činností a výhľadovo aj nastavenie financovania MNO z verejných zdrojov v prospech 

špecifických všeobecne prospešných účelov. Uvedenie týchto všeobecne prospešných účelov 

nie je pre MNO povinné a nenahrádza v jednotlivých (doterajších) zákonoch upravujúcich 

vznik MNO uvedené povinne zapisované všeobecne alebo verejne prospešné účely alebo 

poskytované služby. 

Ďalšou novinkou je, že do registra MNO sa budú povinne zapisovať aj „dcérske“ jednotky 

občianskych združení s právnou subjektivitou, tzv. organizačné jednotky občianskych 

združení (vrátane organizačných jednotiek odborových organizácií a organizácií 

zamestnávateľov). Tieto dcérske jednotky doteraz nemali register a novým registrom MNO 

tak dôjde k sprehľadneniu ich existencie a vzťahu k materskej (zriaďujúcej) organizácií. Ak v 

registri MNO budú údaje neúplné (napr. chýbajúci štatutárny orgán), tak takáto organizácia 

nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane) 

a nakladať s verejným majetkom až dovtedy, kým tieto údaje nedoplní. 

2. RUŠIA SA DOTERAJŠIE ZÁKONY O FUNGOVANÍ 
MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ? 

 Nie, doterajšie zákony upravujúce fungovanie rôznych právnych foriem mimovládnych 

organizácií ostávajú naďalej v platnosti. Postup registrácie, oznamovanie zmien, vznik a 

zánik organizácií aj ďalšie povinnosti ostávajú v platnosti podľa existujúcich zákonov - t. j. 

organizácie sa naďalej riadia aj tými zákonmi, na základe ktorých boli založené, alebo 

zriadené. Hlavnou zmenou je tak nahradenie pôvodných registrov a evidencií jednotným 

Registrom MNO a zapisovanie hlavných údajov o MNO do registra v jednotnej forme. 

3. INFORMÁCIE PRE NADÁCIE 

 1. Nový zákon o registri MNO nezavádza nové, špeciálne povinnosti pre nadácie. Po spustení 

registra MNO odporúčame, aby si nadácie overili, či do nového registra MNO boli správne a 
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úplne prenesené údaje o nadácií a v prípade chýb alebo neúplných údajov, aby oznámili 

Ministerstvu vnútra SR správne, aktuálne alebo doplňujúce informácie. 

2. Zápis dobrovoľných údajov: Zákon o registri MNO zavádza dobrovoľnú možnosť, aby 

nadácia oznámila ministerstvu vnútra svoje webové sídlo (webovú stránku), ktorá by bola 

následne zverejnená pre všetkých v registri MNO. Okrem toho môže nadácia požiadať MV SR 

o zápis všeobecne prospešného účelu (aj viacerých) do registra, ak je cieľom alebo 

predmetom činnosti nadácie tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj: 

1. kultúrnych a duchovných hodnôt, 

2. životného prostredia, 

3. ľudských práv, 

4. zdravia, 

5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci, 

6. vzdelávania, 

7. vedy, výskumu a vývoja, 

8. telovýchovy, 

9. dobrovoľníctva, 

10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Zapísanie všeobecne prospešného účelu, alebo aj viacerých účelov nepodlieha schvaľovaniu 

zo strany MV SR a nenahrádza povinnosť zápisu verejnoprospešného účelu, ktorý nadácia 

podporuje. Nadácia sama zváži, ktorý všeobecne prospešný účel, alebo viacero všeobecne 

prospešných účelov si chce dať zapísať do registra, a to na základe žiadosti adresovanej MV 

SR. 

3. Koneční užívatelia výhod Nadácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, sú povinné 

Ministerstvu vnútra SR do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom 

užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych 

neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, 

priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa 

pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa 

považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného 

užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Konečného užívateľa výhod upravuje § 6a 

zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je 

(1) každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú 

osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto 

subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí 

najmä,  
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  a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných 

papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na 

uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu 

členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá 

   1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v 

právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 

   2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, 

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, 

   3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 

   4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z 

inej jej činnosti,

  b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky 

prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti, 

 c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá 

   1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo 

zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a), 

   2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, 

dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom 

orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

   3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom 

alebo členom týchto orgánov, 

   4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli 

určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia 

prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré 

majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku. 

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných 

užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena 

vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista 

a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. 

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa 

odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou 

konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. 4. 

Správne poplatky pre nadácie 
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   I. Návrh na registráciu = 66 € 

   II. Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra = 16,50 €   

   III. Vyhotovenie nadačnej listiny ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo 

odcudzenú nadačnú listinu = 16,50 € 

  IV. Vyhotovenie výpisu z registra = 5 € 

  V. Vyhotovenie písomnej informácie z registra = 5 € 

  VI. Výmaz z registra = 33 € Od poplatkov sú oslobodené nadácie pri zápise údajov o 

konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi 

výhod. 

 4. INFORMÁCIE PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE 
POSKYTUJÚCE VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY 

 1. Nový zákon o registri MNO nezavádza nové, špeciálne povinnosti pre neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Po spustení registra MNO odporúčame, 

aby si neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby overili, či do nového 

registra MNO boli správne a úplne prenesené údaje o neziskovej organizácii poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby a v prípade chýb alebo neúplných údajov aby oznámili 

registrovému úradu (okresnému úradu v sídle kraja) správne, aktuálne alebo doplňujúce 

informácie. 

2. Zápis dobrovoľných údajov: Zákon o registri MNO zavádza dobrovoľnú možnosť, aby 

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby oznámila registrovému úradu 

svoje webové sídlo (webovú stránku), ktorá by bola následne zverejnená pre všetkých v 

registri MNO. Okrem toho môže nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 

služby požiadať registrový úrad o zápis všeobecne prospešného účelu (aj viacerých) do 

registra, ak je cieľom alebo predmetom činnosti organizácie tvorba, podpora, ochrana alebo 

rozvoj: 

1. kultúrnych a duchovných hodnôt, 

2. životného prostredia,

3. ľudských práv,

4. zdravia,

5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci, 

6. vzdelávania,

7. vedy, výskumu a vývoja,

8. telovýchovy,
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9. dobrovoľníctva,

10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Zapísanie všeobecne prospešného účelu, alebo aj viacerých účelov nepodlieha schvaľovaniu 

zo strany registrového úradu a nenahrádza povinnosť zápisu druhu všeobecne prospešných 

služieb. Nezisková organizácia sama zváži, ktorý všeobecne prospešný účel, alebo viacero 

všeobecne prospešných účelov si chce dať zapísať do registra, a to na základe žiadosti 

adresovanej príslušnému registrovému úradu. 

3. Koneční užívatelia výhod Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 

ktoré vznikli do 31. októbra 2018, sú povinné registrovému úradu do 31. decembra 2019 

podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona č. 

346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné 

číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti 

alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú 

postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Konečného užívateľa 

výhod upravuje § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je 

(1) každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú 

osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto 

subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí 

najmä, 

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov 

prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na 

uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu 

členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá 

  1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v 

právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 

  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, 

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, 

  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 

  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z 

inej jej činnosti, 

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky 

prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti, 

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá 
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  1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo 

zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a), 

  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, 

dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom 

orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena, 

  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom 

alebo členom týchto orgánov, 

  4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli 

určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia 

prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré 

majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku. 

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných 

užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena 

vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista 

a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. 

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa 

odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou 

konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. 

4. Správne poplatky pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby I. 

Návrh na registráciu = 66 € II. Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie 

poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra = 16,50 € III. Vyhotovenie 

štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút = 16,50 € IV. 

Vyhotovenie výpisu z registra = 5 € V. Vyhotovenie písomnej informácie z registra = 5 € VI. 

Výmaz z registra = 33 € Od poplatkov sú oslobodené neziskové organizácie poskytujúce 

všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene 

zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. 

 5. INFORMÁCIE PRE NEINVESTIČNÉ FONDY 

 1. Nový zákon o registri MNO nezavádza nové, špeciálne povinnosti pre neinvestičné fondy. 

Po spustení registra MNO odporúčame, aby si neinvestičné fondy overili, či do nového 

registra MNO boli správne a úplne prenesené údaje o neinvestičnom fonde a v prípade chýb 

alebo neúplných údajov aby oznámili registrovému úradu (okresnému úradu v sídle kraja) 

správne, aktuálne alebo doplňujúce informácie. 

2. Zápis dobrovoľných údajov Zákon o registri MNO zavádza dobrovoľnú možnosť, aby 

neinvestičný fond oznámil registrovému úradu svoje webové sídlo (webovú stránku), ktorá by 

bola následne zverejnená pre všetkých v registri MNO. Okrem toho môže neinvestičný fond 
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požiadať registrový úrad o zápis všeobecne prospešného účelu (aj viacerých) do registra, ak je 

cieľom alebo predmetom činnosti fondu tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj: 

1. kultúrnych a duchovných hodnôt,

2. životného prostredia, 

3. ľudských práv, 

4. zdravia,

5.  sociálnych služieb a sociálnej pomoci, 

6. vzdelávania, 

7. vedy, výskumu a vývoja, 

8. telovýchovy, 

9. dobrovoľníctva, 

10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Zapísanie všeobecne prospešného účelu, alebo aj viacerých účelov nepodlieha schvaľovaniu 

zo strany registrového úradu a nenahrádza povinnosť zápisu účelu, ktorý bude z prostriedkov 

neinvestičného fondu podporovaný. Fond sám zváži, ktorý všeobecne prospešný účel, alebo 

viacero všeobecne prospešných účelov si chce dať zapísať do registra, a to na základe žiadosti 

adresovanej príslušnému registrovému úradu. 

3. Koneční užívatelia výhod Neinvestičné fondy, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, sú povinné 

registrovému úradu do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom 

užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych 

neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu meno, 

priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa 

pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa 

považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného 

užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Konečného užívateľa výhod upravuje § 6a 

zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je 

(1) každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú 

osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej  tieto 

subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí 

najmä, 

  a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných 

papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na 

uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu 

členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá 
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   1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v 

právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 

   2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, 

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, 

   3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 

   4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z 

inej jej činnosti, 

 b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky 

prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti, 

 c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá 

  1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo 

zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a), 

  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, 

dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom 

orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena, 

  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom 

alebo členom týchto orgánov, 

  4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli 

určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia 

prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré 

majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku. 

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných 

užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena 

vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista 

a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. 

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa 

odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou 

konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.  

4. Správne poplatky pre neinvestičné fondy 

I. Návrh na registráciu = 66 € 

II. Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra = 16,50 € 
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III. Vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút 

= 13 € 

IV. Vyhotovenie výpisu z registra = 5 € 

V. Vyhotovenie písomnej informácie z registra = 5 € 

VI. Výmaz z registra = 16,50 € 

Od poplatkov sú oslobodené neinvestičné fondy pri zápise údajov o konečnom užívateľovi 

výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. 

 6. INFORMÁCIE PRE ORGANIZÁCIE S 
MEDZINÁRODNÝM PRVKOM 

A. Povinnosti pre existujúce organizácie s medzinárodným prvkom 

1. Organizácie s medzinárodným prvkom majú povinnosť písomne zaslať MV SR do 30. 

júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo všetkých členoch štatutárneho orgánu v 

rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s 

uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis 

údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o 

štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym 

orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa 

stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. 

2. V prípade zmeny stanov oznámiť zmenu stanov MV SR do 15 dní od jej schválenia 

orgánom na to vymedzeným v stanovách a pripojiť v dvoch vyhotoveniach znenie zmeny 

stanov. 

B. Povinnosti pre novovznikajúce organizácie s medzinárodným prvkom Z dôvodu 

zapisovania údajov do registra mimovládnych neziskových organizácií musia byť v stanovách 

organizácie s medzinárodným prvkom uvedené nasledovné údaje: 

a. názov organizácie, 

b. sídlo organizácie, 

c. obsah (predmet) činnosti, 

d. organizačný poriadok (štruktúra orgánov), 

e. údaje o štatutárnom orgáne organizácie s medzinárodným prvkom v rozsahu meno, 

priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. 

C. Zápis dobrovoľných údajov 
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 1. Zákon o registri MNO zavádza dobrovoľnú možnosť, aby organizácia s medzinárodným 

prvkom oznámila MV SR svoje webové sídlo (webovú stránku), ktorá by bola následne 

zverejnená pre všetkých v registri MNO. 

 2. Okrem toho môže organizácia s medzinárodným prvkom požiadať MV SR o zápis 

všeobecne prospešného účelu (aj viacerých) do registra, ak je cieľom alebo predmetom 

činnosti organizácie tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj: 

1. kultúrnych a duchovných hodnôt, 

2. životného prostredia,

3. ľudských práv,

4. zdravia,

5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

6. vzdelávania,

7. vedy, výskumu a vývoja,

8. telovýchovy,

9. dobrovoľníctva,

10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Organizácia s medzinárodným prvom sama zváži, ktorý všeobecne prospešný účel, alebo 

viacero všeobecne prospešných účelov si chce dať zapísať do registra, a to na základe žiadosti 

zapisovanej osoby adresovanej MV SR. 

D. Správne poplatky pre organizácie s medzinárodným prvkom 

I. Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o 

povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky = 

66 € 

II. Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho orgánu organizácie s medzinárodným prvkom = 

16,50 €

III. Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo 

odcudzené stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom = 16,50 € 

IV. Vyhotovenie výpisu z registra = 5 € 

V. Vyhotovenie písomnej informácie z registra = 5 € 

Poplatok podľa bodu II. sa nevyberie, ak organizácia s medzinárodným prvkom zašle 

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom 
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orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 7a zákona č. 116/1985 Zb. O podmienkach 

činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike. 

 7. INFORMÁCIE PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, 
ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ORGANIZÁCIE 
ZAMESTNÁVATEĽOV 

A. Povinnosti pre existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie 

zamestnávateľov 

 1. Oznámiť údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu: Občianske 

združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné MV SR písomne 

zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho 

orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s 

uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis 

údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o 

štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym 

orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa 

zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. 

 2. Pri zmene stanov: Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov, združenie, odborová organizácia 

alebo organizácia zamestnávateľov sú povinné MV SR písomne zaslať oznámenie o zmene 

stanov do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripoja vo dvoch vyhotoveniach znenie 

dodatku k stanovám. 

 3. Pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu (oznámených 

podľa vyššie uvedeného bodu 1.): predložiť MV SR dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre 

zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie o zmene 

údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané 

štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný 

podľa zaregistrovaných stanov, a súčasne aj novozvoleným štatutárnym orgánom alebo 

novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. 

Podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, ktorý 

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, sa nevyžaduje. Ak štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu zapísaný v registri odmietne podpísať oznámenie a uznesenie združenia 

o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis možno nahradiť 

vyhlásením troch členov združenia, odborovej organizácie alebo organizácie 

zamestnávateľov, ich podpisy musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú podpis štatutárneho 

orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. 

 4. Povinnosť uvádzať názov a označenie právnej formy (ak už nie je súčasťou názvu), adresu 

sídla a IČO v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené. 
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 5. Názov nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci 

alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. 

B. Povinnosti pre novovznikajúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie 

zamestnávateľov 

 1. V návrhu na registráciu alebo v návrhu na evidenciu uvádzať údaje o štatutárnom orgáne 

alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého 

pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. 

 2. Uvádzať názov a označenie právnej formy (ak už nie je súčasťou názvu), adresu sídla a IČO 

v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené: Z 

toho vyplýva, že občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, 

ktoré označenie právnej formy nemajú uvedené v názve, nie sú povinné zmeniť svoj názov a 

stanovy. Musia však minimálne vo vymenovaných prípadoch k svojmu názvu súčasne aj 

uvádzať aj svoju právnu formu, t.j. že sú občianske združenie, odborová organizácia alebo 

organizácia zamestnávateľov. 

 3. Názov nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci 

alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. 

C. Zápis dobrovoľných údajov 

 1. Zákon o registri MNO zavádza dobrovoľnú možnosť na oznámenie svojho webového sídla 

(webovej stránky) MV SR, ktorá by bola následne zverejnená pre všetkých v registri MNO. ň

 2. Okrem toho môže občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia 

zamestnávateľov požiadať MV SR o zápis všeobecne prospešného účelu (aj viacerých) do 

registra, ak je ich cieľom alebo predmetom činnosti tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj: 

1. kultúrnych a duchovných hodnôt,

2. životného prostredia,

3. ľudských práv,

4. zdravia,

5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

6. vzdelávania,

7. vedy, výskumu a vývoja,

8. telovýchovy, 

9. dobrovoľníctva,

10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 
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D. Správne poplatky pre občianske združenia Od poplatkov sú oslobodené odborové 

organizácie a organizácie zamestnávateľov 

 I. Návrh na registráciu = 66 € 

 II. Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra = 16,50 € 

 III. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia 

občanov do registra = 16,50€ 

 IV. Vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 

stanovy = 13 € 

 V. Vyhotovenie výpisu z registra = 5 € 

 VI. Vyhotovenie písomnej informácie z registra = 5 €  

 VII. Výmaz združenia občanov z registra = 16,50 € 

 VIII. Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo 

svojom mene do registra = 66 eur 

 IX. Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo 

svojom mene v registri = 16,50 eura 

 X. Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo 

svojom mene z registra = 16,50 eura 

Poplatok podľa bodu III. sa nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch 

štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov. 

Poplatok podľa bodu VIII. a bodu IX: sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo 

organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu 

vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných 

jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov. 

8. INFORMÁCIE PRE ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY 
OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ, ODBOROVÝCH 
ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ ZAMESTNÁVATEĽOV 
OPRÁVNENÉ KONAŤ VO SVOJOM MENE 

A. Ak má organizačná jednotka oprávnenie konať vo svojom mene: 
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 a) sú občianske združenie, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré 

zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 

2019, povinné MV SR písomne zaslať do 31. decembra 2019 aktuálne údaje o týchto 

organizačných jednotkách v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, 

spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom 

fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, 

odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto 

funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. Zápis údajov vykoná MV SR 

bezodkladne po oznámení úplných údajov. 

 b) je štatutárny orgán občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie 

zamestnávateľov povinný do 15 dní oznámiť MV SR zriadenie novej organizačnej jednotky 

združenia, ktorá koná vo svojom mene, a zmenu údajov o organizačnej jednotke, ktorá koná 

vo svojom mene. Oznámenie o zriadení organizačnej jednotky musí obsahovať názov, adresu 

sídla, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, cieľ činnosti, meno, priezvisko, adresu 

trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene 

organizačnej jednotky. K oznámeniu musia byť pripojené dokumenty osvedčujúce 

skutočnosti pre zápis týchto údajov. 

 c) je štatutárny orgán občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie 

zamestnávateľov povinný do 15 dní oznámiť MV SR zánik organizačnej jednotky a dôvod jej 

zániku. K oznámeniu musia byť pripojené dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis 

týchto údajov. 

B. Uvádzať názov a označenie právnej formy, adresu sídla a IČO: Organizačná jednotka je 

povinná v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má 

zriadené, uvádzať názov, označenie, že ide o organizačnú jednotku (ak nie je súčasťou názvu), 

adresu sídla a identifikačné číslo organizácie. 

C. Identifikačné číslo organizačných jednotiek oprávnených konať vo svojom mene: 

Štatistickým úradom SR boli určené nasledovné formy identifikačných čísiel (ďalej len IČO) 

pre organizačné jednotky občianskych združení, odborových organizácií a organizácií 

zamestnávateľov, ktoré majú oprávnenie konať vo svojom mene: 

 a) s prideleným 8 miestnym IČO, ktoré pridelil Štatistický úrad SR v zmysle zák. č. 322/1992 

Zb. o štátnej štatistike v znení účinnom do 31.12.2001 (zmena nastala zák. č. 540/2001 Z.z. o 

štátnej štatistike). 

 b) s prideleným 12 miestnym IČO, ktoré bolo vytvorené/prekonvertované Štatistickým 

úradom SR v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zák. č. 272/2015 Z.z. o registri právnických 

osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 

pôvodnej osobitnej identifikácie prideľovanej v rokoch 2002 až 2015. Pôvodná osobitná 

identifikácia organizačných jednotiek občianskych združení (v minulosti nazývaná aj SID) 

bola prideľovaná Štatistickým úradom SR na základe ustanovenia § 27 ods. 4 zák. č. 

540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení účinnom do 31.10.2015. 
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V súčasnosti prideľuje nové IČO pre organizačné jednotky oprávnené konať vo svojom mene 

len v 12 miestnej forme MV SR, sekcia verejnej správy, pri zápise zriadenej  organizačnej 

jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov do 

registra. Spôsob tvorby IČO pre organizačné jednotky oprávnené konať vo svojom mene v 12 

miestnom tvare určil Štatistický úrad SR v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zák. č. 272/2015 Z.z. 

o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. IČO organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej 

organizácie a organizácie zamestnávateľov oprávnenej konať vo svojom mene a zriadenej 

pred 31. decembrom 2018 je možné vyhľadať na: 

http://ives.minv.sk/rez/registre/defaultoz.aspx, a to len v prípade, ak si občianske združenie, 

odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov splní povinnosť v zmysle 

ustanovenia § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov. 

D. Správne poplatky pre organizačné jednotky občianskych združení oprávnené konať vo 

svojom mene Od poplatkov sú oslobodené odborové organizácie a organizácie 

zamestnávateľov 

 I. Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo 

svojom mene do registra = 66 eur 

 II. Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo 

svojom mene v registri = 16,50 eura 

 III. Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo 

svojom mene z registra = 16,50 eura 

 IV. Vyhotovenie výpisu z registra = 5 € 

 V. Vyhotovenie písomnej informácie z registra = 5 € 

Poplatok podľa bodu I. a bodu II: sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo 

organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu 

vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných 

jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov.  

9. EXISTUJÚ FORMULÁRE NA DOPLNENIE VYŠŠIE 
UVEDENÝCH ÚDAJOV? 

Špeciálne formuláre na doplnenie informácií neexistujú. Na ich vytvorení sa pracuje a 

postupne budú zverejnené na: http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-

informacie-o-registracii. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fives.minv.sk%2Frez%2Fregistre%2Fdefaultoz.aspx%3Ffbclid%3DIwAR0pLJS1U4bY3KPYzRVhuyJtXKNLuO_YBcDKksB6G5vf7A5feDINDAz--TI&h=AT1znL7I1x3okPfAy3cR26Taqj8amohEQEpZuTKTg4tMaS1-FGiW8Rc79LBAmbD0rIQhwOW-do0BJJP00cwMrTq_ZDoOxsMHc-F1ISjXmwzf4D3cpDuzr2ecRyTvyzcPndY
http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii&fbclid=IwAR1C5lDn-evXgjkU2_uHVfH_pBA2yrk74uXQg1eJpiE0ymSEK1g7aQ_bQNc
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 10. AKÝ JE POSTUP NA OHLÁSENIE ÚDAJOV? 

Ohlásenie informácií je možné dvomi spôsobmi: 

a) písomne na adresu príslušného registrového úradu (kontakty nájdete tu), 

b) elektronicky – vykonaním podania použitím služby „Všeobecná agenda“, a to len z 

dobrovoľne aktivovanej elektronickej schránky mimovládnej neziskovej organizácie (nie 

elektronickej schránky fyzickej osoby - občana) použitím ústredného portálu verejnej správy 

www.slovensko.sk. 

 11. ČO, AK ZAPÍSANÁ OSOBA ÚDAJE NEDOPLNÍ? 

 Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky: 

a) zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), 

b), c) a f) zákona č. 346/2018 Z.z., 

b) organizačnej jednotke občianskeho združenia, organizačnej jednotke odborovej 

organizácie alebo organizačnej jednotke organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri 

uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 346/2018 Z.z. Majetok štátu, 

majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie 

nesmie nadobudnúť: a) zapisovaná osoba, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu 

podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona č. 346/2018 Z.z., b) organizačná jednotka 

občianskeho združenia, organizačná jednotka odborovej organizácie alebo organizačná 

jednotka organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 

3 ods. 2 písm. d) zákona č. 346/2018 Z.z. 

Ak zapisovaná osoba, ktorou je občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia 

zamestnávateľov, nedoplní údaje o zriadených organizačných jednotkách oprávnených konať 

vo svojom mene, nebude jej možné aktivovať elektronickú schránku na ústrednom portáli 

verejnej správy www.slovensko.sk na účely elektronickej komunikácie v zmysle zákona č. 

305/2013 Z.z. o e-Governmente a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (zákon o e-Governmente). 

 12. KAM ZASLAŤ DOPLNENÉ ÚDAJE? 

 Na okresný úrad v sídle kraja, odbor všeobecnej vnútornej správy, (kontakty nájdete na: 

http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava) príslušný podľa sídla zapisovanej osoby, ak: 

a) ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, alebo 

b) ide o neinvestičný fond. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minv.sk%2F%3Fkontakty-38%26fbclid%3DIwAR1Vzxa5BhpZVPBYEqgrhZTU2tGzqg_U9Txes6YplTMEGpjIJRdIE7vckQg&h=AT3DDHuCIuj6_AEFFsvsLBArPOC7-VQwkQ-7qCc7dtOkbPz0DSWuWXf1zeTOkUIr__SCGGZG7F_YGQ-p9YXX9V0duZ4TrXSXN7GphriHLapsZX7qcbdFc1QVrhu8bjun4Ag
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slovensko.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dJinCt2JCxkJHIJJlV87sYZAhmKb92fWAbsrbM5K4lv-B2MDladKoPao&h=AT2_EDEO0NENTukhKukr0-CdYh_n-RMsmN-15gWUYBr3uqr9cGzuQHGOS15MxrzLshWbQNNM5D92A51hbQaMr7aGLxLlglr0wUXTR3qSfg_Z1wGiJdEZk5fts1klc9T1tLc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slovensko.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0LfHL31plbQuHcSspl8MKi-nHz5AzPMj2VsoYnP11Yi_mE_Ha5IOWtN8w&h=AT0JZwbe--t29TzunsDQrEf38CxIUgHXgMuMYCfiqFiFCj_Nf2TyiG0HJmt1Qad_rkSEvV5CaEEgee9tJta5NmQ2AsntB1a79Ufxx5qcyJakh1ejMaz9eCzkKNaVx36S3bU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minv.sk%2F%3Fmiestna_statna_sprava%26fbclid%3DIwAR0sJpqURYFGo1zFmt7PCYfVAbwRsIHHXIFklDJRWwT4papN6HnE0ogkzpo&h=AT39l_jByjWq4GjyjTnEddlQcN18x2eZF3yXl67Z8fZY4bk_7r83zWq27Ld6cOxFUCBzuMISx-pX4ojvbux4qCKkm27msF8nM1Tqxi2RFsbPfcAx4s6lJvayxEqmjsWUM9g
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Na MV SR, sekciu verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, 

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, ak ide o: 

a) občianske združenie, odborovú organizáciu a organizáciu zamestnávateľov, alebo 

b) nadáciu, alebo 

c) organizáciu s medzinárodným prvkom. 

 13. KDE SA DÁ ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ? 

 Na webovom sídle MV SR: http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-

registracii. 

Zaslaním e-mailu s otázkou na: ovv.ovvs.svs@minv.sk alebo ovvs.svs@minv.sk 

http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii&fbclid=IwAR2Rk7Pk94o-tPSzHI13UvDiH9gIEt91IS06bEOtyYMHtmz_3F7Uj7xMB9Y

