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Vážení klienti,
od 1. februára 2017 je účinný zákon č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „Zákon“). Tento zákon by
mohol mať vplyv na Vaše obchodné aktivity
s verejným sektorom. V doleuvedenom texte
prinášame informáciu, na koho sa tento zákon
vzťahuje (Partner) a ako sa postarať o správnu
registráciu.

Partner
Každá súkromná osoba musí byť zapísaná v
registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„Register“), ak chce čerpať z rozpočtu štátu,
VÚC, obce, z európskych fondov, zo štátnej
pomoci finančné prostriedky prevyšujúce
sumu 100.000,-EUR jednorazovo alebo
prevyšujúce v úhrne sumu 250.000,-EUR
v kalendárnom roku, ak chce prijímať od
verejných inštitúcií majetkové plnenia,
inkasovať od nich pohľadávky alebo ak
sa chce podieľať na verejnom obstarávaní
prekračujúcom tieto finančné limity.
Do Registra sa povinne zapisujú zdravotné
poisťovne,
poskytovatelia
zdravotnej
starostlivosti, držiteľ banského oprávnenia,
zhotoviteľ geologických prác, výrobca,
distribútor elektriny, plynu, prevádzkovateľ
plynových potrubí, zariadení na plnenie
tlakových nádob, zariadení na rozvod
skvapalneného uhľovodíka, ropných potrubí,
osoba poverená správou výberu mýta.
Zápisom do Registra sa osoba stáva
partnerom verejného sektora (ďalej len

„Partner“). Povinnosť zaregistrovať sa v
Registri sa vzťahuje za určitých okolností
tiež na osoby, ktoré priamo alebo nepriamo
dodávajú tovar/služby Partnerom, takže sa
to môže týkať aj Vašich subdodávateľov!
Bez zápisu v Registri neuzatvorí verejná
inštitúcia zmluvu na čerpanie prostriedkov
z verejných zdrojov presahujúce finančné
limity, vrátane zmluvy s víťazom verejného
obstarávania. Ak verejná inštitúcia zistí, že
prijímateľ prostriedkov z verejných zdrojov
nie je zapísaný v registri, preruší plnenie
zmluvy a má aj možnosť odstúpiť od zmluvy.
Registrácia
Register je vedený Okresným súdom Žilina.
Do Registra je možné registrovať Partnera len
prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou
je len audítor, daňový poradca, advokát,
notár, alebo banka. Inými slovami, Partner
sa nemôže registrovať sám a bude si musieť
vyhľadať externú pomoc.
Subjekty, ktoré k 31. januáru 2017 boli
zapísané v registri konečných užívateľov
výhod
vedenom
Úradom
verejného
obstarávania sa do 31. júla 2017 považujú
za Partnerov. Po tomto termíne však musia
byť aj tieto subjekty re-registrované v novom
Registri.
Pri zápise do Registra musí
Partner
identifikovať konečného užívateľa výhod,
teda fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda
alebo kontroluje Partnera alebo v prospech
ktorej Partner vykonáva svoju činnosť

alebo obchod a verejného funkcionára vo
vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera.
Pri Partnerovi, ktorý je emitentom cenných
papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu alebo pri ním ovládajúcej
osobe, sa do Registra ako konečný užívateľ
výhod zapisuje vrcholový manažment, ak
neexistuje osoba ovládajúca viac ako 25 %
Partnera.

Informácie uvedené v tomto dokumente majú iba
všeobecný a informatívny charakter. V prípade
akýchkoľvek detailnejších otázok ohľadne tejto
témy , kontaktujte prosím nášho partnera Branislava
Kováča na branislav.kovac@vgd.eu.

Zápis v Registri je na neurčitý čas. Počas
trvania zápisu sa do Registra zapisuje každá
zmena zapisovaných údajov. Za správnosť
údajov zapísaných v Registri zodpovedá
Partner a oprávnená osoba.
Oprávnená osoba je povinná overovať
konečného užívateľa výhod Partnera
- pri každej zmene konečného užívateľa výhod,
- vždy k 31. decembru kalendárneho roka,
- v súvislosti s uzatvorením zmluvy týkajúcej
sa verejných zdrojov, zmenou takejto zmluvy
a plnením z takejto zmluvy, ktorého hodnota
prevyšuje v úhrne 1.000.000,-EUR za 30
dní; to neplatí ak bol konečný užívateľ výhod
identifikovaný v posledných 6 mesiacoch.

Sankcie
Ak súd zistí, že údaje o konečnom užívateľovi
výhod alebo verejných funkcionároch
nezodpovedajú skutočnosti alebo že údaje
boli registrované závislou oprávnenou
osobou, udelí pokutu:
- Partnerovi vo výške hospodárskeho
prospechu; ak ho nie je možné určiť,
potom pokutu vo výške 10.000,-EUR –
1.000.000,-EUR,
- štatutárnemu orgánu Partnera 10.000,EUR – 100.000,-EUR,
- konečnému užívateľovi do výšky 10.000,EUR, ak včas nenahlásil Partnerovi a
oprávnenej osobe, že sa stal konečným
užívateľom,
- oprávnenej osobe, ktorá nebola nezávislá,
vo výške 10.000,-EUR – 100.000,-EUR.
Za úhradu pokuty štatutárnym orgánom
Partnera ručí oprávnená osoba.
Uloženie pokuty znamená výmaz Partnera z
Registra a štatutárny orgán 3 roky nemôžu
pôsobiť ako štatutár v akejkoľvek obchodnej
spoločnosti.
Radi Vám pomôžeme určiť či ste povinný
zaregistrovať sa ako partner verejného
sektora. Po vzájomnej dohode Vás i
zaregistrujeme v registri partnerov verejného
sektora a budeme vystupovať ako Vaša
oprávnená osoba.
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Maďarsko

Praha, Liberec, Olomouc
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Gent, Willebroek, Antwerpen, Antwerpen
L.O., Kuurne, Machelen, Dendermonde, Zele

Bulharsko
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Holandsko

Tilburg, Oisterwijk

Nemecko DHPG offices
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Bornheim, Euskirchen, Frankfurt,
Gummersbach, Cologne, Trier, Wiesbaden

Rusko

Nizhny Novgorod

Poľsko

Warsaw

Luxembursko
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Informácie obsiahnuté v bulletine majú všeobecný charakter a slúžia iba na získanie základného obrazu vo veciach ktorých sa týkajú. Vzhľadom k neustálemu vývoju legislatívy nemusia uvedené informácie odrážať aktuálny
právny stav. Spoločnosť VGD SLOVAKIA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s využívaním týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej otázky odporúčame osloviť priamo našu spoločnosť.
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