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Register právnických
Dňa 22. septembra 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona č.
1579 o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov dňa 23.10.2015 ako zákon č. 272/2015
Z.z. (ďalej len ako „Zákon“). Zákon nadobudol účinnosť dňa 1. novembra 2015.
Zmeny spojené so zavedením registra právnických osôb uvádzame nižšie.
Cieľ zákona
Zákon zriaďuje register právnických osôb ako informačný systém verejnej správy, ktorého
správcom je Štatistický úrad SR a ktorý bol spustený do prevádzky dňa 01.11.2015. Register
obsahuje údaje o právnickej osobe (ďalej len ako „PO“), fyzickej osobe (ďalej len ako „FO“) –
podnikateľovi, podniku zahraničnej osoby a o jeho organizačnej zložke, orgáne verejnej moci,
odštepnom závode a údaje o organizačnej zložke zriadenej slovenskou PO, FO – podnikateľom
alebo orgánom verejnej moci zapísaných do evidencie podľa osobitného predpisu. Register by
mal fungovať ako jednotný zdroj informácií o všetkých PO a podnikateľoch, ktorí prichádzajú
do styku s verejnou správou a mal by odstrániť nesúlad elektronických dokumentov o právnom
subjekte z izolovaných zdrojových registrov. Jednotlivé právne subjekty budú identifikovateľné
prostredníctvom identifikátora, za ktorého generovanie bude zodpovedný Štatistický úrad SR.
Evidované údaje budú slúžiť pre potreby orgánov verejnej správy. V súlade s prechodnými
ustanoveniami zákona sa na osoby povinné poskytovať Štatistickému úradu predmetné údaje
vzťahuje 2-ročná ochranná lehota, počas ktorej bude prebiehať integrácia údajov. Avšak údaje
z obchodného registra, živnostenského registra a iných evidencií, ktoré vedie Ministerstvo
spravodlivosti, Ministerstvo vnútra a okresné úrady v súvislosti s poskytovaním údajov podľa
osobitných predpisov sa v rozsahu zodpovedajúcom údajom z týchto evidencií stanú súčasťou
novovzniknutého registra najneskôr 1. februára 2016.
Skutočnosti uvedené v registri
Údaje v registri sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný
opak, čo je významné aj z procesného hľadiska, keďže nie je možné namietať voči tretej osobe
konajúcej v dobrej viere ich neúplnosť alebo rozpor so skutočnosťou. V súlade s § 48 ods. 2
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok sa na adresu spoločnosti uvedenú v registri
právnických osôb vzťahuje fikcia doručenia. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame všetkým
firmám a podnikateľským subjektom, aby zosúladili stav údajov zapísaných v obchodnom alebo
živnostenskom registri so skutočným právnym stavom.
Poskytovanie údajov do registra
Údaje o právnickej osobe, ktorá nie je orgánom verejnej moci, poskytne Štatistickému úradu
príslušný registrový súd. V prípade PO zriadených zákonom tieto údaje poskytne orgán
verejnej moci, ktorý vedie evidenciu takýchto osôb. V prípade FO – podnikateľov poskytne tieto
údaje Štatistickému úradu príslušný živnostenský úrad.

Poskytovanie údajov z registra
Údaje z registra Štatistický úrad bezplatne poskytne v elektronickej podobe na účely plnenia
úloh podľa osobitných predpisov orgánom štátnej správy, súdom, obciam a VÚC, fyzickým
a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov. O výpis
alebo odpis údajov v rozsahu, ktorý povinná osoba poskytuje do registra PO, môže požiadať
ktokoľvek. Pre bežného užívateľa bude register prístupný prostredníctvom internetovej stránky
Štatistického úradu.
Identifikačné číslo
Každá povinná osoba zapísaná v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci musí mať Štatistickým úradom pridelené jedinečné identifikačné číslo, ktoré má
evidenčný význam.
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