
Povinnosti a obmedzenia RSP v zmysle ustanovenia § 24 

zákona č. 112/2018 Z. z. 

Oznamovacie povinnosti RSP voči MPSVaR SR podľa zákona 

č. 112/2018 . Z. z. 



Povinnosti a obmedzenia RSP pri poskytnutí podpory

(všeobecne)

Dodržiavanie povinností a obmedzení v zmysle § 24 ods. 2 až 12 zákona č.
112/2018 Z. z. sa vzťahuje len na RSP, ktorému bola poskytnutá podpora vo
forme:

Investičnej pomoci a to vo forme:

• podmienečne vratného finančného príspevku

• nenávratného finančného príspevku

• dotácie pre RSP

• predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku alebo nájmu
nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota nájmu nehnuteľnosti stanovená
znaleckým posudkom

• úľavy na dani z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov

Kompenzačnej pomoci vo forme

• nenávratného finančného príspevku

• dotácie
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Povinnosti a obmedzenia RSP pri poskytnutí podpory

(všeobecne)

Dodržiavanie povinností a obmedzení v zmysle § 24 ods. 2 až 12 zákona č.

112/2018 Z. z. sa vzťahuje len na RSP, ktorému:

• bol poskytnutý príspevok podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti (umiestňovací príspevok §53f a vyrovnávacie príspevky 53g)

• bola poskytnutá iná výhoda určená pre RSP osobitným predpisom, napr.

o § 27 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty (znížená sadzba dane 10%)

o § 17 ods. 2 písm. m) zákona č. 582/2004 Z. z. (zníženie alebo oslobodenie od

dane z pozemkov vo vlastníctve RSP)

o § 17 ods. 3 písm. g) zákona č. 582/2004 Z. z. (zníženie alebo oslobodenie od dane

zo stavieb alebo od dane z bytov stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve

RSP)
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Povinnosti a obmedzenia RSP pri poskytnutí podpory

(časové obmedzenie)

Dodržiavanie povinnosti a obmedzení v zmysle § 24 ods. 2 až 12 zákona č.

112/2018 Z. z. sa vzťahujú len na RSP, ktorému bola poskytnutá podpora a to:

• počas trvania zmluvy o podpore,

• počas jedného roka odo dňa poskytnutia podpory alebo verejných prostriedkov, ktoré

sa poskytujú jednorazovo,

• počas doby poskytovania verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú opakovane,

• počas poskytovania výhody určenej RSP podľa osobitných predpisov

 znížená sadzba dane 10% zo základu DPH

 oslobodenie od dane alebo zníženie dane pri pozemkoch, stavbách, bytoch a

nebytových priestorov vo vlastníctve RSP

 výhody v rámci zákona o verejnom obstarávaní (vyhradené zákazky a pod.),

• počas jedného roka od skončenia poskytovania vyššie uvedenej výhody podľa

osobitných predpisov.
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Mzdové obmedzenia (§24 ods. 2 a 3)

• Celkové mzdové náklady RSP v kalendárnom roku nesmú presiahnuť:

5 x (mzdové náklady pri použití minimálne mzdy) x počet zamestnancov 

a zároveň

3 x (mzdové náklady pri použití priemernej mzdy v NH) x počet zamestnancov 

• Suma najvyššej mzdy môže byť najviac 5násobkom sumy najnižšej mzdy.

• MPSVaR SR môže na žiadosť RSP povoliť zvýšenie sumy najvyššej mzdy na

10násobok sumy najnižšej mzdy.

• Iné náklady ako mzdové náklady nesmú presahovať obvyklú cenu na trhu.

• RSP musí vyplácať svojim zamestnancom mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa

zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov (53g a 53f zákona č.

5/2004 Z. z.).
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Povinnosť oznamovať konečného užívateľa výhod (§24 ods.4)

RSP, ktorý:

 nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora

 ktorý nepoužije 100 % zisku po zdanení na dosahovanie PSV

je povinný písomne oznámiť MPSVaR SR zoznam konečných užívateľov

výhod v rozsahu:

 Meno

 Priezvisko

 Adresa trvalého pobytu

 Dátum narodenia

 Štátna príslušnosť

 Údaj či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej

republike.
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Obchodovanie so závislou osobou

(kto je závislá osoba)

Závislou osobou je v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z

príjmov:

a) blízka osoba,

b) ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,

c) osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou

konsolidovaného celku.

Riešiť podmienky závislosti osôb je potrebné aj v prípade negatívneho

vymedzenia pojmu zainteresovaná osoba v zmysle § 2 ods. 8 písm. b) zákona č.

112/2018 Z. z., podľa ktorého zainteresovanou osobou nie je fyzická osoby,

ktorá má v príslušnom sociálnom podniku majetkovú účasť, ktorá je jeho

závislou osobou alebo ktorá je konečným užívateľom výhod.
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Závislá osoba – blízka osoba

Za blízku osobu považujeme v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb.

Občianskeho zákonníka:

a) Príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere

rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke,

ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich druhá dôvodne pociťovala ako

vlastnú ujmu.

Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v

priamom rade pochádza jedna od druhej a pobočnom rade obidve od

najbližšieho spoločného predka.
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Závislá osoba – ekonomicky, personálne alebo inak prepojená 

osoba alebo subjekt 

• Podľa § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ekonomickým

alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby alebo vzájomný vzťah

medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej

osoby alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

• Priamym majetkovým podielom sa rozumie účasť na majetku a kontrole viac

ako 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

• Nepriamy majetkový podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach

sa zistí súčinom priamych podielov, ktoré sú vyjadrené v percentuálnej výške, a

ten je následne vynásobený stomi. Nepriamy odvodený podiel na základnom

imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta ako súčet nepriamych podielov.

• Účasťou na vedení sa rozumie vzťah osoby s obchodnou spoločnosťou alebo

družstvom prostredníctvom členstva v štatutárnych alebo dozorných orgánoch

tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva.
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Obmedzenie dodávania tovarov a služieb závislej osobe, ktorá nie je 

RSP (aj FO, aj PO)

• RSP nesmie dodávať tovary alebo poskytovať služby závislej osobe, ktorá nie

je RSP.

• Toto obmedzenie neplatí ak ide:

o integračný podnik, v ktorom má obec alebo VÚC podiel viac ako 50 %,

o RSP, ktorý nie je integračný podnik, v ktorom má obec alebo VÚC 100 % podiel

a dodávaním tovarov alebo služieb nejde o plnenie zákonom ustanovenej

samosprávnej pôsobnosti,

o dodávanie tovaru alebo poskytnutie služby poskytovateľovi sociálnej služby v

zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,

o dodávanie tovaru alebo poskytnutie služby zahraničnej osoby, ktorá je uznaná za

sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho

sociálneho vplyvu,

o integračný podnik, ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie

hlavného cieľa.
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Obmedzenie odoberania tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá 

je PRÁVNICKOU OSOBOU a nie je RSP

• RSP nesmie byť odoberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoba, ktorá je

právnickou osobou a nie je RSP.

• Toto obmedzenie neplatí ak ide:

o nájom alebo podnájom poskytovaný najviac za obvyklú cenu na trhu medzi

prenajímateľom a inými nájomníkmi alebo podnájomníkmi,

o RSP, v ktorom má obec alebo VÚC podiel viac ako 50 %,

o odoberanie tovaru alebo služby od poskytovateľa sociálnej služby v zmysle

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,

o odoberanie tovaru alebo služby od zahraničnej osoby, ktorá je uznaná za sociálny

podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho

sociálneho vplyvu,

o integračný podnik, ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie

hlavného cieľa.
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Obmedzenie odoberania tovarov a služieb RSP od závislej osoby, 

ktorá je FYZICKOU OSOBOU

• Ak RSP je odoberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoby, ktorá je

fyzickou osobou, celkové náklady na tieto tovary alebo služby nesmú za

obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov presiahnuť najvyššiu

mzdu v RSP za to isté obdobie.

Príklad:

 RSP má v prenájme 12 mesiacov nebytové priestory od závislej osoby – fyzickej

osoby za mesačné nájomné 500 eur.

 RSP od tej istej osoby odoberal v rámci uvedeného obdobia tovary v celkovej

sume 5 000 eur.

 Najvyššia mzda zamestnanca v RSP za toto obdobie je 1000 eur mesačne.

V tomto prípade je odoberanie tovarov a služieb od závislej fyzickej osoby dovolené nakoľko súčet

všetkých odoberaných tovarov a služieb nižšia (11 000 eur) ako je súčet najvyššej mesačnej mzdy za

uvedené obdobie (12 000 eur).
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Obmedzenie čerpania úverov a pôžičiek od závislej osoby

• RSP si nesmie vziať úver alebo pôžičku od závislej osoby, pri

ktorých by úrok presahoval základnú úrokovú sadzbu v zmysle

článku 9 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 stanovujúce

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní

Európskej únie v platnom znení.
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Obmedzenie prevodu majetku

• RSP nesmie previesť majetok, ktorý bol získaný z dotácie alebo

nevratnej časti podmienečne vratného finančného príspevku a ktorý

nebol vyradený z obchodného majetku.

• To neplatí ak sa majetok prevádza na iný RSP.

• V prípade ak RSP prevedie majetok na iný RSP, je povinný vrátiť

poskytovateľovi dotácie alebo nevratnej časti podmienečne vratného

finančného príspevku sumu zodpovedajúcu zostatkovej cene

majetku.

• RSP je však povinný vrátiť maximálne sumu zodpovedajúcu

poskytnutej dotácii alebo nevratnej časti podmienečne vratného

finančného príspevku.
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Obmedzenie vyradenia majetku z obchodného 

majetku RSP

• RSP nesmie vyradiť z obchodného majetku majetok, ktorý bol

získaný z podpory alebo z verejných prostriedkov v zmysle

ustanovenia § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti a ktorý má nenulovú zostatkovú hodnotu, bez

predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa podpory.
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Zákaz poskytovania verejných zdrojov na ten 

istý účel

• Ak nejde o plnenie podmienky podľa § 17 ods. 3

zákona č. 112/2018 Z. z., registrovaný sociálny

podnik nesmie prijať verejné prostriedky podľa

osobitných predpisov na tie isté oprávnené

náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu

poskytuje podpora vo forme dotácie,

nenávratného finančného príspevku alebo

podmienečne vratného finančného príspevku.
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Povinnosť sociálneho podniku bývania

• Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo

forme nenávratného finančného príspevku alebo vo forme dotácie

pre RSP je nad rámec povinností vymedzených v § 13 zákona č.

112/2018 Z. z. (napr. dosahovania PSV kedy sociálny podnik

bývania prenajíma najmenej 70 % bytov za nájomné zodpovedajúce

nákladom na byt) povinný prenajímať najmenej 70 % obytnej

plochy bytov, ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné

zodpovedajúce nákladom na byt. Tieto podmienky musia byť

splnené kumulatívne.
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Oznamovacia povinnosť RSP voči MPSVaR SR

Povinnosti oznamovania skutočností RSP voči MPSVaR SR v rámci

zákona č. 112/2018 Z. z.:

• § 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. (nové podniky)

• § 7 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z.

• § 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z.

• § 32 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z.
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Povinnosti oznamovania skutočností nového podniku
(§ 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z.)

Nový podnik: subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý existuje alebo vykonáva

aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky najdlhšie jeden rok.

MPSVaR SR novému podniku prizná štatút RSP aj bez splnenia podmienok:

• v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu

zákona č. 112/2018 Z. z.,

• zriadenia poradného výboru alebo uplatňovania demokratickej správy,

• že má najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom

najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času:

o ktorí nie sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ak ide o žiadateľa, ktorý je

obchodnou spoločnosťou,

o ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom.
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Povinnosti oznamovania skutočností nového podniku
(§ 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z.)

RSP, ktorému bol priznaný štatút aj bez splnenia týchto podmienok je povinný

preukázať splnenie podmienok

• § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a § 6 ods. 1 písm. b) a h)

do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu RSP

• § 5 ods. 1 písm. d) do 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu RSP

Tento postup je možné uplatniť za určitých podmienok aj na podniky,

ktoré nie sú nové podniky, avšak len vo výnimočných prípadoch, ak na

tento postup existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.

MPSVaR SR zruší štatút RSP, ak RSP nepreukázal vyššie uvedené

podmienky v stanovených lehotách.
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INTEGRAČNÝ PODNIK

Doklady preukazujúce splnenie podmienky 

§ 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. 

Doklady, ktoré má RSP predložiť MPSVaR SR v uvedenej lehote:

• Príloha č. 4. k žiadosti o priznanie štatútu RSP druh integračný sociálny podnik

o menný zoznam znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov

o všetky doklady, ktoré preukazujú znevýhodnenie/zraniteľnosť týchto
osôb

• zostava zamestnancov za zamestnávateľa na ICO zo Sociálnej poisťovne

• prvú zápisnicu z poradného výboru, ktorá musí obsahovať informáciu o tom
ako bol poradný výbor kreovaný a zadefinovanie členov poradného výboru
v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 112/2018 Z. z.

• minimálne dve pracovné zmluvy – kde bude preukázaná splnená podmienka
v zmysle § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 112/2018 Z. z. (pozor na úväzky a osoby,
ktoré spĺňajú túto podmienku v zmysle zákona)
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VŠEOBECNÝ REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK

Doklady preukazujúce splnenie podmienky 

§ 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. 

Doklady, ktoré má RSP predložiť MPSVaR SR v uvedenej lehote:

• dokumenty napr. s opisom prednášky, dátum uskutočnenej

prednášky, rôzne podporné dokumenty, počet pozitívne

ovplyvnených občanov, interná evidencia, fotky, tabuľky, prezenčná

listina (aj v prípade online prednášok) a pod.

• prvú zápisnicu z poradného výboru, ktorá musí obsahovať

informáciu o tom ako bol poradný výbor kreovaný a zadefinovanie

členov poradného výboru v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 112/2018 Z.

z.
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SOCIÁLNY PODNIK BÝVANIA

Doklady preukazujúce splnenie podmienky 

§ 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. 

Doklady, ktoré má RSP predložiť MPSVaR SR v uvedenej lehote:

• dokumenty preukazujúce dosahovanie PSV:

• prvú zápisnicu z poradného výboru, ktorá musí obsahovať

informáciu o tom ako bol poradný výbor kreovaný a zadefinovanie

členov poradného výboru v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 112/2018 Z.

z.
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SOCIÁLNY PODNIK BÝVANIA

Doklady preukazujúce splnenie podmienky 

§ 7 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. 

Dokumenty preukazujúce dosahovanie PSV:

• v rámci preukázania dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu je potrebné v rámci
výstavby a prestavby bytu preukázať hlavne začiatok a trvanie lehoty (3 roky, 6
rokov a 6 mesiacov). Dňom začatia plynutia lehoty je deň nasledujúci po dni vydania
stavebného povolenia, resp. kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie
bytu.

• v prípade obstarania bytu nie je dôležitým dátumom podpis kúpnej zmluvy, ale až
dátum vydania rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností; týmto dňom
dochádza k prevodu vlastníckeho práva. Rovnako sa v tomto prípade lehota začína
dňom nasledujúcim po dni, vydania rozhodnutia o povolení vkladu a trvá 6
mesiacov.

• pri prenajímaní bytu je podstatné preukázať:

 aby bolo na dané byty vydané kolaudačné rozhodnutia, ktorým sa
povoľuje užívanie bytu,

 aby sa byty prenajímali za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt
v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z.,

 aby bol % podiel takýchto bytov 70 % a viac z celkového počtu bytov
v bytovom dome.
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Preukazovanie reinvestície zisku

Doklady, ktoré má RSP predložiť MPSVaR SR v uvedenej lehote:

• účtovná závierka

 v prípade, že nemal RSP zisk predkladá len účtovnú závierku

 v prípade dosiahnutia zisku je potrebné zaslať informáciu
a doklady, ktoré preukážu ako RSP reinvestoval zisk
v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z.

 doloženie faktúr a pod.

 v prípade ak si RSP uplatnil úľavu na dani, je potrebné
preukázať MPSVR SR ako ju použil na dosahovanie
merateľného pozitívneho vplyvu a či postupoval RSP
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.

• rozhodnutie registrovaného sociálneho podnik preukazujúce použitie
zisku na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.
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Povinnosti oznamovania zmien skutočností súvisiacich s plnením 

§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. 
(§ 7 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z.)

RSP je povinný oznámiť MPSVaR SR každú zmenu skutočností,

ktoré súvisia s plnením podmienok:

• Integračný podnik – dosahovania PSV a spôsobu merania podľa § 12 ods.

1 a 2 zákona č. 112/2018 Z. z.

• Sociálny podnik bývania – dosahovania PSV a spôsobu merania podľa §

13 ods. 1 až 4 zákona č. 112/2018 Z. z.

• Všeobecný registrovaný sociálny podnik – že tento podnik dosahuje väčší

pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ, ktorý obdobnú činnosť vykonáva

za účelom dosiahnutia zisku.

do 10 pracovných dní odo dňa, keď ku zmene došlo.

MPSVaR SR uloží RSP do 1000 eur za neoznámenie zmien v zmysle vyššie

uvedeného
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Povinnosti oznamovania zmien skutočností zapisovaných v registri 

sociálnych podnikov

(§ 27 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. )

Do registra sociálnych podnikov sa zapisujú bez zbytočného odkladu aj

zmeny alebo zánik zapisovaných skutočností.

Ak dôjde k zmene údajov týkajúcich sa:

• merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu

• percentuálnej časti zisku, ktorú sa RSP zaväzuje použiť na

dosahovanie PSV.

• zmeny adresy prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom

ustanovenej evidencii

RSP je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť MPSVaR SR a to do

10 dní odo da, keď ku zmene došlo.
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Ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID – 19

(§ 32 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. )

Počas trvania krízovej situácie môže RSP splniť

povinnosti uvedené v § 7 ods. 6 druhej vety aj

elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného

elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej

elektronickej pečate. Lehota na oznámenie zmeny

skutočností podľa § 7 ods. 6 druhej vety, ku ktorej došlo

počas trvania krízovej situácie, je 30 dní odo dňa keď

ku zmene došlo.
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Ďakujem za pozornosť

JUDr. Lukáš Meždej
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