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Partnerom verejného sektora je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma 
od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom 
určený limit. Do registra sa povinne zapisujú - pri zohľadňovaní finančných limitov - tie osoby, ktoré 
uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka 
voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj 
zdravotné poisťovne. 
 
Registrované sociálne podniky (ďalej len „RSP“) v kontexte  Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) sú partnermi 
verejného sektora v závislosti od určeného finančného limitu, ak  

                                                                                                                                                                                                                       
Registrované sociálne podniky ako úspešní uchádzači vo verejných obstarávaniach uzavierajú zmluvy 
s verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie 
stavebných prác. Podľa § 11 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov má verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinnosť vyžadovať od úspešného uchádzača 
pred podpisom zmluvy zápis v registri partnerov verejného sektora.  Podmienku zápisu v registri partnerov 
verejného sektora je potrebné vnímať v súvislosti s finančnými limitmi podľa zákona o RPVS.  
 
§ 11 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia 
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom 
alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka 
poskytovania služieb a na zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu uzatváranú na účely zabezpečovania 
ochrany života a zdravia v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, ak sú zároveň splnené 
podmienky podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c); ak ide zákazku s nízkou hodnotou, splnenie 
podmienok podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c) sa nevyžaduje. 

Register partnerov verejného sektora 
a registrované sociálne podniky 

 

 prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov, napr. financie z rozpočtu štátu, obce, 

vyššieho územného celku, z  eurofondov, od právnických osôb zriadených a financovaných 

z verejných zdrojov, financie  v rámci štátnej a investičnej pomoci, 

 prijímajú majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od verejného sektora, napr. od 

štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, 

 uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu ako výsledok verejného 

obstarávania, t. j. sú dodávateľmi alebo subdodávateľmi vo verejných zákazkách, 

 nadobúdajú pohľadávky voči „verejnému sektoru“. 
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V súvislosti s nesplnenou povinnosťou uchádzača byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa 
poskytuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi oprávnenie odstúpiť od zmluvy uzavretej 
s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora počas 
plnenia zmluvy.  
 
§ 19 ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 
uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

 
Register partnerov verejného sektora a registrujúci orgán   
 
Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa 
zákona o RPVS a ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 
Na základe tohto zákona sú všetky subjekty, ktoré chcú získavať verejné zdroje - partneri verejného sektora, 
povinné odkryť svoju vlastnícku štruktúru až po konečného užívateľa výhod - teda fyzickú osobu, ktorá má 
z obchodu, resp. z iného čerpania verejných zdrojov najväčší prínos. Registrujúcim orgánom je Okresný súd 
Žilina.  
 
Register je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  

( https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx ) 
a je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.  
 
Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať. Registrujúci orgán 
poskytuje v elektronickej podobe výpis z registra   alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú zapísané, 
a to bezodkladne po tom, ako ich o poskytnutie ktokoľvek požiada. 
 
Partner verejného sektora 
 
Partnerom verejného sektora1 je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého 
hodnota prevyšuje hodnotu 100 000 eur.  
 
Partnerom verejného sektora2 je ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa 
plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota úhrnne prevyšuje 250 000 eur. Opakujúce plnenie sa sčítava počas 
celého dohodnutého trvania zmluvy vrátane predĺženia trvania zmluvy, t. j.  hodnota plnenia  zo zmluvy sa 
určí ako súčet všetkých hodnôt plnenia bez DPH. 
 
Partner verejného sektora na účel zápisu v registri partnerov verejného sektora si musí zabezpečiť 
oprávnenú osobu (v zmysle zákona o RPVS je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor 
či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu 
o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba 
vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa registra partnerov verejného sektora 
(teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov).  

                                                 
1 Podľa § 2 ods. 2 zákona o RPVS 
2 Podľa § 2 ods. 3 zákona o RPVS 
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