Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra a postup ako ho
zapísať do obchodného registra

Od 01.11.2018 musia všetky novozaložené všetky obchodné spoločnosti a družstvá pri prvo-zápise
do neverejnej časti obchodného registra zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod (údaje nebudú
zverejnené na www.orsr.sk). Spoločnosti a družstva, ktoré vznikli pre 01.11.2018 majú povinnosť
zapísať končeného užívateľa výhod do 31.12.2019. Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa
vzťahuje aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a
nadácie, ktoré zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod do príslušných registrov.
Konečným užívateľom výhod právnickej osoby je fyzická osoba:


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,



má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,



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



má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z
inej jej činnosti.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá (napr. z dôvodu, že spoločníkom spoločnosti je
len právnická osoba), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej
vrcholového manažmentu - štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci
zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Samotný zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra nie je spoplatnený
súdny poplatkom a vykonáva sa prostredníctvom osobitného formulára.
Pozor! Nemýliť si zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra so zápisom spoločnosti
do registra partnerov verejného sektora, resp. zápisom konečného užívateľa výhod v registri
partnerov verejného sektora. Jedná sa o dva rozličné inštitúty. Naďalej platí, že do registra partnerov
vereného sektora sa v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti zapisujú len
tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých príjem od zdravotných poisťovní prevyšuje sumu
100.000 €, ak ide o jednorázové plnenie alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000 € v kalendárnom
roku, ak ide o opakujúce sa plnenie (samozrejme, že povinnosť poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti môže vzniknúť aj z iného zákonného dôvodu).

Postup ako zapísať konečného užívateľa výhod
Listinná forma
1. stiahnete si návrh na zápis z https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-registerSR/Formular-na-zapis-zmeny-udajov-o-konecnom-uzivatelovi-vyhod-v-papierovejpodobe.aspx
2. Návrh na zápis vyplníte podľa nižšie uvedených pokynov.
3. Podpis konateľa na návrhu musí byť úradne osvedčený.
4. Vyplnený a podpísaný návrh zašlete doporučene s doručenkou na príslušný okresný súd
alebo ho osobne doručíte do podateľne príslušného okresného súdu – v takom prípade si na
kópiu dajte potvrdiť prevzatie návrhu podateľňou.
Elektronická forma – k podaniu v tejto forme sa vyžaduje občianky preukaz s aktívnym čipom
1. Stiahnite si návrh na zápis z https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-registerSR/Formul%C3%A1r-na-z%C3%A1pis-%C3%BAdajov-o-kone%C4%8Dnom-u%C5%BE
%C3%ADvate%C4%BEovi-v%C3%BDhod-v-elektronickej-podobe.aspx
2. Návrh na zápis vyplníte podľa nižšie uvedených pokynov.
3. Po vyplnení kliknete na tlačítko vygenerovať súbor, následne kliknete na modrú spinku a
slovo prevziať. Vytvorený súbor si uložíte do počítača.

4. Do internetového prehliadača zadajte zep.disig.sk. Vložte občianky preukaz do čítačky.
Na stránke zaškrtnite súhlas s podmienkami, kliknite na vlajku SR, následne kliknite na tlačítko
vybrať/zmeniť súbor.

Pridáte predtým uložený súbor. Z aktívni sa tlačidlo podpísať, na ktoré kliknete.
Po úspešnom podpísaní dokumentu, kliknete na tlačidlo stiahnuť podpísaný dokument,
vygeneruje sa Vám súbor typu .zep. Ten si uložíte v počítači.

5. Prihlásite sa na www.slovensko.sk ako obchodná spoločnosť.
6. Do vyhľadávača zadáte „navrh na zapis konecneho uzivatela vyhod“. Otvoríte prvý odkaz,
kliknete na tlačidlo „Prejsť na elektronickú službu“, skontrolujete a správnosť údajov
Vyberiete príslušný okresný súd podľa sídla spoločnosti a kliknete na tlačidlo nahraj
dokumenty. Objaví sa Vám nasledovná tabuľka.

8. V tabuľke v riadku zmenový formulár vyberiete elektronickú podobu.




Kliknete na tlačidlo „Vybrať súbor“, nájdete uložený súbor formátu .zep v počítači.
Následne kliknete na symbol diskety – dôjde k načítaniu súboru.
Kliknete na tlačidlo prehľad podania a následne na tlačidlo odoslať.

Vzor vyplnenia návrhu na zápis
„Príloha č. 31
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O KONEČNOM
UŽÍVATEĽOVI VÝHOD

Vyplníte adresu príslušného obchodného registra
Obchodný register
Okresný súd
Ulica
Obec
PSČ
Položku oddiel a vložka vyplníte podľa výpisu z OR.
Oddiel:
NAVRHOVATEĽ

Vložka číslo:

/

Číslo

TITUL
PRED
MENO
MENOM

PRIEZVISKO/ TITUL
OBCHODNÉ
ZA
MENO/NÁZOV MENOM
Vyplníte
obchodné meno

BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
Názov ulice/
verejného
priestranstva

Vyplníte
podľa sídla

Orientačné/
súpisné
číslo

Názov obce

PSČ

Štát

Na základe § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých
zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto údajov:
Označiť
zmenu
X

ÚDAJ

Zaškrtnete

ZÁPIS
Vyplníte údaje konečného
užívateľa výhod, vypĺňate
len tento stĺpec

VÝMAZ

Konečný užívateľ výhod
1. Titul pred menom
2. Meno
3. Priezvisko
4. Titul za menom
5. Adresa trvalého
pobytu/iného pobytu
a) Názov ulice/verejného
priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát

6. Rodné číslo, ak bolo
pridelené
7. Dátum narodenia,
ak rodné číslo nebolo
pridelené
8. Štátna príslušnosť
9. Doklad totožnosti
a) Druh dokladu totožnosti
b) Číslo dokladu totožnosti

10.
Údaje,
ktoré
zakladajú postavenie
konečného užívateľa
výhod
a) Skutočné ovládanie
alebo
kontrolovanie
právnickej osoby alebo
získavanie prospechu
z činnosti
alebo
z
obchodu
právnickej
osoby
a1) Priamy alebo nepriamy
podiel na hlasovacích právach v
právnickej osobe alebo súčtu
týchto podielov v právnickej
osobe v rozsahu najmenej 25 %
(percentuálnych bodov)

Nasledujúce zaškrtnutie jednotlivých políčok vychádza z
predpokladu jednoosobovej sro bez osobitných dohôd s
tretími osobami.
Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie
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a2) Priamy alebo nepriamy
podiel na základnom imaní
právnickej osoby alebo súčtu
týchto podielov na základnom
imaní právnickej osoby vrátane
akcií na doručiteľa v rozsahu
najmenej 25 % (percentuálnych
bodov)
a3) Právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v
právnickej
osobe
alebo
akéhokoľvek ich člena
a4) Iný spôsob ovládania
právnickej osoby

a5) Právo na hospodársky
prospech z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti
v rozsahu najmenej 25 %
(percentuálnych bodov)

a6) Splnenie aspoň
niektorého z kritérií podľa písm.
a1) až a5)
spoločne s inou osobou konajúcou
v zhode s konečným užívateľom
výhod alebo ich spoločným
postupom

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

b) Konečný užívateľ Áno
výhod – vrcholový
manažment
Nie

Áno
Nie
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Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi
výhod do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísať k
.
.
.
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O KONEČNOM
UŽÍVATEĽOVI VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA:
Poradové
číslo

Názov prílohy

Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do
obchodného registra (vrátane doplnkových listov):
Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do
obchodného registra:

Na tejto strane nevypĺňate nič.

P31/3

Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny
zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra a všetky prílohy
priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné.
Označenie zapísaného subjektu (obchodné meno), ktorého sa návrh na zápis týka
Vyplníte obchodného meno

Titul pred
menom

Meno

Priezvisko

Titul za
menom

Vyplníte údaje
konateľa, ktorý
návrh podáva

Vyplníte miesto a dátum
V

Podpis

Osvedčenie
podpisu

Podpis musí byť
osvedčený.

dňa

Požiadavka na osobné prevzatie/doručovanie písomností
Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu: zaškrtnete podľa Vášho rozhodnutia

I. žiadam o doručenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu
poštou
II. potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem
vyzdvihnúť na súd
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