
Dobrý deň, 
  
radi by sme Vás informovali, že 1.2.2017 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora. Podľa nej každý podnikateľ, ktorý chce byť dodávateľom alebo obchodným partnerom 
štátu sa musí zaregistrovať v osobitnom registri partnerov verejného sektora cez oprávnenú osobu, 

ktorou je aj advokát. 
 
Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou 
môže byť tiež advokát. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. je plne pripravená poskytnúť 
Vám komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora. 
K dnešnému dňu evidujeme už viac ako 60 úspešných zápisov do registra partnerov verejného sektora 
vykonaných našou kanceláriou. 
 
Účelom tohto zápisu je odkrytie vlastníckej štruktúry týchto subjektov až na úroveň konečných užívateľov výhod.  
 
Podľa platnej legislatívy je partnerom verejného sektora fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom 
verejnej správy 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 
štrukturálnych a investičných fondov, 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, 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 alebo 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, 

3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., 

4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorá má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona číslo 576 / 2044 Z.z. o zdravotnej starostlivosti ide aj 
o lekárenskú starostlivosť 

5. ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu 

6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej 
inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, alebo 

7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary 
alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie 
alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné 
majetkové práva súvisia so zmluvou na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné 
prostriedky podľa prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa 
druhého bodu. 

 
Pre podrobnejšie informácie prosím kliknite na našu stránku http://www.partnerverejnehosektora.sk/   
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel.čísle 0908 602 017. 
 
Prajem pekný deň a teším sa na spoluprácu. 
 
 S pozdravom, 
Advokátska kancelária JUDr.Róbert Hronček, s.r.o. 

http://www.partnerverejnehosektora.sk/

