
1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho 
zákonníka,  

2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z 
registra),  

3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a daňovému úradu 

rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,  

4. prideľuje identifikačné číslo neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým 

organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení 
neskorších predpisov,  

5. vedie register neinvestičných fondov a plní funkciu registrového úradu podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o 

neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 147/1997 Z. z."),  

6. vydáva rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutí registrácie fondu podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,  

7. zasiela údaje zapísané do registra na zverejnenie v Obchodnom vestníku podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,  

8. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra neinvestičných fondov,  

9. podáva príslušnému súdu návrh na zrušenie neinvestičného fondu podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,  

10. vydáva rozhodnutie o výmaze neinvestičného fondu z registra podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,  
11. vykonáva dohľad nad činnosťou neinvestičného fondu, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na 
zistené nedostatky podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,  

12. vykonáva registráciu zahraničných fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podľa zákona č. 
147/1997 Z. z.,  

13. vedie register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 

Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 213/1997 Z. z."),  

14. vydáva rozhodnutie o registrácii neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby podľa 
zákona č. 213/1997 Z. z.,  

15. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,  

16. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby,  

17. podáva príslušnému súdu návrh na zrušenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 
podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,  

18. vydáva rozhodnutie o výmaze neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra 

podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,  

19. vykonáva dohľad nad plnením účelu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, 
vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené nedostatky podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,  

20. registruje zahraničné neziskové organizácie so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podľa zákona č. 
213/1997 Z. z.,  

21. vydáva rozhodnutie o registrácii záujmového združenia právnických osôb a vedie register podľa Občianskeho 
zákonníka,  

22. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra záujmových združení právnických osôb,  

23. vydáva rozhodnutie o odmietnutí zápisu do registra podľa správneho poriadku,  

24. registruje združenie obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,  

25. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,  

26. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra združení obcí,  

27. oznamuje údaje o vzniku združenia obcí Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 369/1990 
Zb.,  

28. vykonáva výmaz združenia obcí na základe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia združenia obcí s iným 
združením obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,  

29. vydáva rozhodnutie o rozpustení združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb.,  

30. vydáva upozornenie združeniu obcí, ak združenie obcí vykonáva činnosť v rozpore so zákonom podľa 
zákona č. 369/1990 Zb.,  

31. vydáva potvrdenia a výpisy z registrov neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby, záujmových združení právnických osôb, spoločenstiev vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov a z registra združení obcí podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“),  



32. vykonáva registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vedie register podľa zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z."),  

33. oznamuje údaje zapísané v registri Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 182/1993 Z. z. 
a podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,  

34. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra spoločenstiev bytov a nebytových priestorov,  
35. vykonáva výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra podľa zákona č. 182/1993 

Z. z.;  

 


