
Záujmové združenie právnických osôb  

§ 20f a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len cit. zák.) 
 

Na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu právnické osoby 

vytvárať záujmové združenia právnických osôb (ďalej len „združenia"). Záujmové 

združenie právnických osôb môžu založiť minimálne dve právnické osoby.    

 

1. Zápis záujmového združenia právnických osôb do registra: 

Registrovému úradu, (ktorým je okresný úrad v sídle kraja, v ktorom bude mať 

záujmové združenie svoje sídlo) je potrebné k zápisu záujmového združenia do 

registra predložiť:  

- písomný návrh, ktorý podáva zriaďovateľmi určená osoba,  

- písomnú zakladateľskú zmluvu resp. zápisnicu z ustanovujúcej členskej 

schôdze,  vypracovanú v súlade s ustanovením § 20g cit. zák. Na založenie 

združenia sa vyžaduje písomná zakladateľská zmluva uzavretá zakladateľmi 

alebo schválenie založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi. O 

založení združenia na tejto schôdzi sa spíše zápisnica obsahujúca zoznam 

zakladajúcich členov združenia s uvedením ich mena (názvu) a bydliska 

(sídla) a podpisy členov.  

- stanovy v dvoch rovnopisoch podpísané štatutárnymi zástupcami všetkých 

zakladateľov vypracované v súlade s ustanovením § 20h  ods. 1 a 2 cit. zák.,    

- určenie osôb oprávnených konať v mene združenia, ktoré schvália zakladatelia 

alebo ustanovujúca schôdza, s uvedením mena, dátumu narodenia a adresy 

trvalého bydliska – určenie osoby oprávnenej konať v mene združenia môže 

byť aj obsahom zakladateľskej zmluvy, resp. zápisnice z ustanovujúcej 

členskej schôdze,  

- preukázanie, že zakladajúce právnické osoby existujú a kto je oprávnený 

konať v mene každej zakladajúcej právnickej osoby (výpis z obchodného 

registra, výpis z registra neinvestičných fondov a pod.), 

- správny poplatok vo výške 66 € (v prípade elektronického podania sa správny 

poplatok znižuje o 50 %, t. j. 33 €). 

 

2. Zmena údajov zapísaných  v registri záujmových združení:   

Záujmové združenie je povinné každú zmenu údajov zapísaných v registri bez 

zbytočných odkladov nahlásiť registrovému úradu za účelom zápisu zmeny týchto 

údajov do registra záujmových združení právnických osôb. Tento postup musí byť 

zachovaný aj v prípade zmeny údajov v stanovách, ktoré sa do registra nezapisujú. 

V prípade zmeny údajov v registri, resp. v stanovách musí záujmové združenie 

registrovému úradu predložiť: 

- návrh, ktorý podá oprávnená osoba v súlade so stanovami, resp. jej 

splnomocnenec, 

- doklady preukazujúce schválenie požadovaných zmien v súlade s cit. zák., 

zakladateľskou zmluvou a stanovami, 

- v prípade zmeny stanov aj Dodatok č. XY k stanovám (dodatky sa číslujú 

postupne), resp. nové znenie stanov v dvoch rovnopisoch podpísané 

oprávnenou osobou, 

- v prípade zmeny osoby oprávnenej konať v mene združenia aj údaje o takejto 

osobe, t. j. jej meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska,  

- správny poplatok vo výške 16,50 € (v prípade elektronického podania sa  

      správny poplatok znižuje o 50 % a zaokrúhľuje nadol, t. j. 8 €).  



3. Výmaz neziskovej organizácie z registra: 

I. zrušenie s likvidáciou,  

II. zrušenie bez likvidácie. 

 

I.  

a)   vstup do likvidácie: 

Ak celé imanie záujmového združenia neprešlo na právneho nástupcu, vykoná 

sa v súlade s Obchodným zákonníkom likvidácia. Združenie predloží 

registrovému úradu: 

-   návrh na zápis vstupu záujmového združenia do likvidácie, ktorý podáva  

oprávnená osoba v súlade s cit. zák., zakladateľskou zmluvou a stanovami,  

resp. splnomocnená osoba, 

- rozhodnutie oprávneného orgánu združenia v súlade s cit. zák., 

zakladateľskou zmluvou a stanovami o zrušení združenia s likvidáciou  

(zápisnica + uznesenie + prezenčná listina),  

- určenie likvidátora s uvedením jeho mena, priezviska, dátumu narodenia 

a adresy trvalého bydliska, 

- správny poplatok vo výške 16,50 € (v prípade elektronického podania sa 

správny poplatok znižuje o 50 % a zaokrúhľuje nadol, t. j. 8 €).  

 

b) výmaz z registra: 

Združenie predloží registrovému úradu k výmazu z registra: 

-    návrh na výmaz záujmového združenia právnických osôb z registra, ktorý 

podá likvidátor,   

- konečnú správu o priebehu likvidácie, 

- mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu vstupu združenia do 

likvidácie a konečnú účtovnú závierku zostavenú ku dňu ukončenia 

likvidácie, 

- doklad o tom, že likvidátor vstup združenia do likvidácie zverejnil 

v Obchodnom vestníku s výzvou, aby veritelia združenia a iné osoby 

a orgány, ktoré sú vstupom do likvidácie dotknuté, prihlásili svoje 

pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 

mesiace, 

- doklad z príslušného daňového úradu, že združenie nemá nedoplatky na 

daniach, 

- v prípade, že združenie malo zamestnancov, predloží doklad zo sociálnej 

poisťovne a zdravotných poisťovní, že združenie nemá v tejto inštitúcii 

nedoplatky na poistnom, 

- potvrdenie z bankovej inštitúcie o zrušení účtu a posledný výpis z účtu 

združenia, 

- oznámenie o mieste archivácie všetkých dokladov týkajúcich sa 

označeného záujmového združenia (štátny oblastný archív alebo adresa 

trvalého bydliska FO s jej písomným súhlasom alebo adresa sídla PO 

s písomným súhlasom jej štatutára),, 

- po odčítaní nákladov spojených s likvidáciou je potrebné predložiť 

v prípade likvidačného zostatku spôsob naloženia s likvidačným zostatkom 

v súlade so stanovami (potvrdenie z bankovej inštitúcie o prevode  

likvidačného zostatku na účet oprávnenej právnickej osoby),    

- správny poplatok vo výške 33 € (v prípade elektronického podania sa 

správny poplatok znižuje o 50 %, t. j. 16,50 €).  



II. 

a) zlúčenie združenia s iným združením: 

Oprávnený orgán združenia môže rozhodnúť o zlúčení záujmového združenia 

právnických osôb s iným záujmovým združením. Pri zlúčení prechádza 

majetok zrušeného združenia na združenie, s ktorým sa združenie zlúčilo. 

Zmeny, ktoré zo zlúčenia vyplývajú oznámi štatutár ostávajúceho združenia  

registrovému úradu a predloží: 

- návrh na zápis zmien údajov v registri (pokiaľ zmeny, ktoré zo zlúčenia 

vyplývajú sú predmetom zápisu do registra), inak návrh na výmaz 

záujmového združenia právnických osôb, ktoré sa zlúčením ruší, 

- rozhodnutie oprávneného orgánu zrušeného záujmového združenia 

právnických osôb (zápisnica + uznesenie + prezenčná listina), 

- rozhodnutie oprávneného orgánu ostávajúceho záujmového združenia 

(zápisnica + uznesenie + prezenčná listina), 

- dohodu o zlúčení oboch záujmových združení právnických osôb,  

- pokiaľ došlo k zmene údajov v registri aj správny poplatok vo výške  

16,50 € (v prípade elektronického podania sa správny poplatok znižuje 

o 50 % a zaokrúhľuje nadol, t. j. 8 €)  pre ostávajúce záujmové združenie + 

správny poplatok 33 € (v prípade elektronického podania sa správny 

poplatok znižuje o 50 %, t. j. 16,50 €) pre zrušujúce záujmové združenie 

právnických osôb, 

- pokiaľ nedošlo k zmene údajov v registri a vykoná sa len výmaz zrušeného 

záujmového združenia z registra, je potrebné predložiť správny poplatok 

vo výške 33 € (v prípade elektronického podania sa správny poplatok 

znižuje o 50 %, t. j. 16,50 €).  

 

 

 

b) splynutie záujmového združenia právnických osôb s iným záujmovým 

združením právnických osôb: 

Oprávnený orgán môže rozhodnúť o splynutí záujmového združenia s iným 

záujmovým združením. Pri splynutí prechádza majetok záujmového združenia 

na záujmové združenie vzniknuté splynutím. Zmeny, ktoré zo splynutia 

vyplývajú oznámi štatutár novovzniknutého záujmového združenia 

registrovému úradu a predloží: 

- návrh na zápis novovzniknutého záujmového združenia do registra, 

- rozhodnutie oprávneného orgánu prvého zrušeného záujmového združenia 

právnických osôb (zápisnica + uznesenie + prezenčná listina), 

- rozhodnutie oprávneného orgánu druhého zrušeného záujmového 

združenia (zápisnica + uznesenie + prezenčná listina), 

- dohodu o splynutí oboch záujmových združení právnických osôb, 

- správny poplatok vo výške 66 € (v prípade elektronického podania sa 

správny poplatok znižuje o 50 %, t. j. 33 €) pre zápis novovzniknutého 

záujmového združenia do registra + správny poplatok 2 x 33 €  (v prípade 

elektronického podania sa správny poplatok znižuje o 50 %, t. j. 16,50 €)  

pre zrušujúce záujmové združenia právnických osôb.  

 

 

 

 



4. Výpis z registra združenia obcí 

 

 

Register sa vedie v elektronickej podobe. Výpis pre dané záujmové združenie 

právnických osôb vydáva príslušný registrový úrad (okresný úrad v sídle kraja, kde 

má združenie svoje sídlo). Register je verejnosti sprístupnený na webovom sídle 

ministerstva vnútra.  

 

Register záujmových združení právnických osôb  je verejný zoznam, do ktorého sa 

zapisujú  

a) názov a sídlo záujmového združenia právnických osôb,  

b) predmet činnosti združenia obcí, 

c) názvy obcí, ktoré sú zriaďovateľmi združenia obcí, 

d) orgány, prostredníctvom ktorých združenie koná a mená osôb vykonávajúcich 

ich pôsobnosť,  

e) dátum a číslo registrácie záujmového združenia právnických osôb,  

f) dátum a dôvod zrušenia združenia,  

g) vstup združenia obcí do likvidácie a skončenie likvidácie; meno, priezvisko a 

adresa trvalého pobytu likvidátora,  

h) dátum a dôvod výmazu záujmového združenia právnických osôb a z registra 

záujmových združení právnických osôb,  

i) zmeny údajov v registri, 

j) údaje o nezahladených trestoch uložených združeniu v trestnom konaní a 

nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov združenia 

 

Registrový úrad vydá na základe písomnej žiadosti doručenej registrovému 

úradu osobne, poštou alebo elektornicky cez portál Slovensko.sk aktuálny výpis 

z registra záujmových združení právnických osôb pre dané združenie. Vydanie výpisu 

je spoplatnené správnym poplatkom 5 eur. V prípade elektronického podania žiadosti 

vystaví registrový úrad platobný predpis na úhradu správneho poplatku zníženého o 

50 %, t. j. vo výške 2,50 eur. 

 

 

 


