Právne

Návrh zákona o registri partnerov
verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa
nachádza návrh zákona o registri partnerov verejného
sektora, ktorého cieľom je zaviesť register partnerov
verejného sektora a legislatívne vymedziť požiadavky
na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty
verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci
ktorých tretia strana prijíma akékoľvek plnenie
vrátane predaja majetku štátu.
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štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, vyššieho územného
celku) vrátane majetku nad určený zákonný limit.
Navrhovaný zákon by mal zaviesť aj nové definičné
vymedzenie konečného užívateľa výhod, ktorým bude
každá osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje
právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo
združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech
ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo
obchod.

Súčasná právna úprava nie je dostatočná, nakoľko
nerieši všetky procesy verejného sektora, len verejné
obstarávanie (register konečných užívateľov výhod),
taktiež nie je dostatočná identifikácia konečného
užívateľa výhod (predkladá sa len čestné vyhlásenie).

Ďalej by sa v zmysle navrhovaného zákona mal zaviesť
sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa
výhod. Za identifikáciu konečného užívateľa výhod
bude zodpovedať okrem partnera verejného sektora
aj oprávnená osoba (advokát, banka, audítor, daňový
poradca). Návrh zákona predpokladá aj následnú
identifikáciu, a to vždy, keď nastane verifikačná
udalosť (napr. v súvislosti s plnením zo zmluvy).

Navrhovaný zákon predpokladá, že prístup k verejným
zdrojom bude podmienený zápisom v registri,
z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod.
Partnerom verejného sektora bude každá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza alebo prijíma
verejné zdroje (uchádza sa o finančné prostriedky zo

Zaviesť by sa malo tiež registračné konanie – konanie
o zápise, zmene, výmaze údajov do registra partnerov
verejného sektora. Register partnerov verejného
sektora bude verejne prístupný na internetovej
stránke Ministerstva spravodlivosti SR a registrujúcim
orgánom bude Okresný súd Žilina.

Právne
V prípade porušenia povinností uvádzať pravdivé
údaje hrozí pokuta v zákonom určenom rozsahu
a rozhodnutie o pokute bude podkladom pre výmaz
partnera z registra partnerov verejného sektora,
ako aj zapísanie štatutárneho orgánu do registra
diskvalifikovaných osôb s následkami, ktoré sa s tým
spájajú.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2017.

Návrh novely zákona
o spotrebiteľských úveroch
a o iných úveroch a pôžičkách
pre spotrebiteľov
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza
návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných
úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorého zámerom
je vypracovať minimálny okruh regulatórnych požiadaviek
za účelom obozretného poskytovania spotrebiteľských
úverov veriteľmi a zohľadnenie vzniknutých nedostatkov,
ktoré vyplynuli z praxe.
Cieľom návrhu novely zákona je určiť podmienky
poskytovania úverov tak, aby sa predišlo negatívnym
trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré
by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík pre veriteľov,
spotrebiteľov, ako aj pre ekonomiku ako celok.
Navrhovaná novela by mala priniesť špecifikáciu zásad
a pravidiel poskytovania úverov, a to v oblasti stanovenia
a dodržiavania limitov pre:

•

ukazovatele schopnosti spotrebiteľa splácať
spotrebiteľské úvery, overovanie príjmov
spotrebiteľa,

•

maximálnu splatnosť a spôsob splácania
spotrebiteľského úveru,

•

poskytovanie spotrebiteľských úverov
prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

Uplatňovanie pravidiel v zmysle navrhovaného
zákona by sa malo rozšíriť na všetkých poskytovateľov
spotrebiteľských úverov.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2017,
pričom niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť
1. júna 2017.
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Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom: http://www2.deloitte.
com/global/en/pages/about-deloitte/articles/
dbriefs-legal.html

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou osobou
z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:

Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Jana Farkašová
jafarkasova@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

Právne oddelenie

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie
Michal Antala
mantala@deloitteCE.com

Deloitte Tax s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk

Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloittelegal.sk

Naše kancelárie
Bratislava
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Žilina
Sad na studničkách 32
010 01 Žilina
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222

Košice
Štúrova 28
040 01 Košice
Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827

Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza
odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať
dopad na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste
mali požiadať o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku
spoliehania sa na túto publikáciu.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem.
Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem
sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného
sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže
pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 225 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali
hodnoty, na ktorých záleží.
© 2016 Deloitte na Slovensku

