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Dodatok č. 1  

k Dohode o poskytovaní súčinnosti 
uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Účastníci dohody: 

 

Poskytovateľ: 

Sociálna poisťovňa   

sídlo:   Ul. 29. augusta č. 8 a 10,  813 63 Bratislava 

IČO:  30807484 

DIČ:  2020592332 

zastúpená : Ing. Juraj Káčer, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

 

(ďalej len „SP“) 

 

a 

 

Príjemca: 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

sídlo:   Račianska 71, 813 11 Bratislava  

IČO:  00166073 

DIČ: 2020830196 

zastúpené: Ing. Štefan Mesároš, generálny tajomník služobného úradu, na základe Inštrukcie 

13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 

č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných 

oprávnení v znení neskorších predpisov 

 

(ďalej len „MS SR“) 

 

(ďalej spoločne aj ako „účastníci dohody“) 

 

Článok I 

Účel dodatku č. 1 

 

Účastníci dohody sa v súlade s článkom VI ods. 4 dohody o poskytovaní súčinnosti zo dňa 

29. novembra 2018, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13. decembra 2018,  číslo MS SR           

MS/273/2018-95, číslo SP 21254-156/2018-BA, ktorá je zverejnená na 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3800289&l=sk (ďalej len „dohoda“), v súvislosti so zmenou / 

posunutím termínu poskytovania údajov na účely súdnych konaní podľa čl. II. ods. 2 dohody 

prostredníctvom IS CSRÚ a v súvislosti so zmenami vo veciach Obchodného registra vyplývajúcimi 

z ustanovení zákona č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, dohodli na 

uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k dohode (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa Dohoda mení spôsobom 

vyplývajúcim z čl. II tohto Dodatku č. 1, a to ku dňu nadobudnutia jeho účinnosti podľa čl. III ods. 2 

tohto Dodatku č. I.  

 

Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 

 

(1) V článku I dohody sa ruší znenie ods. 2 a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu aj na účely poskytovania údajov o osobách, ktoré majú 

evidované nedoplatky na poistnom na sociálne postenie prostredníctvom IS CSRÚ pre potreby 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3800289&l=sk
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konania súdov vo veciach Obchodného registra podľa § 278 až 303 CMP za účelom naplnenia 

ustanovení § 105b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“).“ 

 

(2) V článku I dohody sa ruší znenie  ods. 8 a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Podľa § 2 ods. 1 CMP  na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia CSP, ak tento 

zákon neustanovuje inak. Ustanovenia § 278 až 303 CMP upravujú konania podľa CMP vo 

veciach obchodného registra, na rozhodovanie, v ktorých súdy potrebujú údaje o osobách, ktoré 

majú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie účelom naplnenia ustanovenia       

§ 105b Obchodného zákonníka .“ 

 

(3) V článku I dohody sa vypúšťajú odseky 9, 10, 11 a 12.  
 

(4) V článku I dohody sa za ods. 8 vkladá nový ods. 9 v nasledujúcom znení: 

„Podľa § 105b Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. októbra 2020 spoločnosť s ručením 

obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa 

osobitného zákona alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa 

osobitného zákona; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný 

úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného 

registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako 

povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“ 

 

(5) V článku II dohody sa ruší znenie ods. 3 a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

 „V súvislosti s konaniami vo veciach Obchodného registra podľa čl. I ods. 2 dohody, 

poskytovanie údajov  o evidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie sa bude 

realizovať prostredníctvom informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov 

(ďalej len „IS CSRÚ“) v rozsahu a spôsobom dohodnutých v tejto dohode.  

 

(6) V článku III dohody  sa ruší znenie ods. 3 a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„ V súvislosti s čl. II ods. 3 tejto dohody poskytovanie údajov o evidovaných  nedoplatkoch na 

poistnom na sociálne poistenie prostredníctvom IS CSRU sa bude realizovať počnúc dňom           

účinnosti tohto Dodatku č. 1.. 

 

(7) V článku III dohody sa ruší znenie ods. 4 a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

„Účastníci dohody sa zaväzujú, že poskytovanie údajov, vrátane osobných údajov na účely 

súdnych konaní podľa čl. II ods. 2 tejto dohody, bude prebiehať prostredníctvom IS SP a IS MS 

SR podľa technickej špecifikácie IT riešenia uvedenej v prílohe č. 2 k tejto dohode do                

účinnosti tohto Dodatku č. 1. Počnúc dňom účinnosti Dodatku č. 1sa budú údaje na účely súdnych 

konaní, ktoré sú predmetom poskytovania podľa čl. II ods. 2 tejto dohody, poskytovať 

prostredníctvom IS CSRÚ.   

 

(8) V prílohe č. 1 dohody sa nasledujúci text: 

„Forma prenosu dát: zabezpečeným elektronickým prenosom prostredníctvom synchrónnej 

webovej služby na strane SP (a od 1. júna 2019 aj prostredníctvom 

informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov – IS 

CSRÚ)“  

nahrádza textom: 

„Forma prenosu dát: dňom účinnosti tohto Dodatku č.1 zabezpečeným elektronickým 

prenosom prostredníctvom IS CSRÚ. Pre zabezpečenie bezpečného a 

kontinuálneho poskytovania údajov bude na strane SP  realizovaná 

paralelná prevádzka t.j. aj zabezpečeným elektronickým prenosom 

prostredníctvom synchrónnej webovej služby do 15. novembra 2020.“  
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(9) V prílohe č. 2 dohody sa nasledujúci text: 

      „Podporovaný transportný protokol:  TLS v. 1.2 a vyššej, použitý certifikát od 

dôveryhodnej CA, verejný kľúč (RSA 2048 Bits) je  

dostupný na adrese https://esluzby.socpoist.sk.  

         nahrádza textom: 

       „Podporovaný transportný protokol:  TLS v. 1.2 a vyššej, použitý certifikát od 

dôveryhodnej CA je  dostupný na adrese 

https://esluzby.socpoist.sk.  

 

(10) Príloha č. 2 dohody „Technická špecifikácia IT riešenia“ sa s účinnosťou od 16. novembra 

2020 vypúšťa. 

 

(11) Príloha  č. 3 „Dátová a technická špecifikácia údajov o dotknutých osobách vedených 

v zozname dlžníkov SP poskytovaných z SP pre MS SR“ sa vypúšťa a nahrádza sa novou 

prílohou č. 3 „ Dátová a technická špecifikácia údajov o evidovaných nedoplatkoch na 

poistnom na sociálne poistenie“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody a tohto Dodatku 

č.1. 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v zmysle  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov.  

 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

3. Ustanovenia dohody, týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté, ostávajú v platnosti                      

v nezmenenej podobe. 

 

4. Tento Dodatok č. 1 sa podpisuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých SP  dostane 2 (dva) 

rovnopisy a MS SR 4 (štyri) rovnopisy. 

 

5. Účastníci dohody vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, 

ho prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpisujú. 

 

 

 

 

Bratislava dňa ........... 2020                              Bratislava dňa ............. 2020 

 

Za SP:                                                                       Za MS SR: 

 

 

......................................................                                .......................................................................... 

             Ing. Juraj Káčer                                                               Ing. Štefan Mesároš 

           generálny riaditeľ                         generálny tajomník služobného úradu                                 

          Sociálnej poisťovne                                           Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
 

https://esluzby.socpoist.sk/
https://esluzby.socpoist.sk/
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Príloha č. 3  k Dohode o poskytovaní súčinnosti  č. 21254-156/2018-BA a 

k Dodatku č. 1 (č. 47303-6/2020-BA) 

 

Dátová a technická špecifikácia údajov o evidovaných  

nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie 

 

 

 

Údaje o osobách, ktoré majú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie z IS SP budú 

poskytované elektronicky dňom účinnosti tohto Dodatku č.1 prostredníctvom IS CSRÚ 

v nasledovnom rozsahu:  

 

Plnenie odvodových povinností 

Atribúty dopytu: 

- Identifikácia dopytujúceho sa subjektu       povinný 

- Identifikácia dôvodu dopytu       povinný 

- Identifikácia dopytu v prípade PO:       povinný 

- IČO zamestnávateľa, môže byť zadané aj DIČ       povinný   

- Názov zamestnávateľa 

- Identifikácia dopytu v prípade FO:       povinný 

- Rodné číslo fyzickej osoby, môže byť zadané aj DIČ     povinný  

- Meno a priezvisko fyzickej osoby       povinný 

- Dátum a čas overovania         povinný 

 

Poskytované údaje: 

- Identifikácia dopytu        povinný 

- Dátum a čas spracovania         povinný 

- Výsledok spracovania         povinný 

- Subjekt           

 Identifikátor        povinný 

o Typ podľa dotazu (pre PO IČO, názov zamestnávateľa,    povinný 

pre FO rodné číslo, meno a priezvisko)       

o Hodnota         povinný 

       

 Adresa subjektu (pre FO trvalý pobyt, pre PO sídlo subjektu) 

o Ulica  

o Orientačné číslo 

o Obec         nepovinný 

o Súpisné číslo         

o PSČ         nepovinný

      

- Výsledok overovania        povinný 

- Vysvetlivky k stavu spracovania       povinný 

 Má nedoplatok: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu eviduje u príslušného 

subjektu nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie.    

   

 Nemá nedoplatok: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu neeviduje u príslušného 

subjektu  nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie. 

  

 Má nedoplatok - nesplnenie povinnosti: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu 

eviduje u príslušného subjektu nesplnenie povinnosti podľa § 228 ods. 1 alebo §231 ods. 

1 písm. f) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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Na základe § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom 

od 1. decembra 2019 sa na subjekt hľadí, ako keby mal evidovaný nedoplatok na 

poistnom na sociálne poistenie. 

 

 Nie je v evidencii: Sociálna poisťovňa k dátumu overenia stavu neeviduje subjekt 

v registri zamestnávateľov alebo v registri poistencov a sporiteľov starobného 

dôchodkového sporenia. 

 

Okrem uvedených stavov, predstavujúcich reálne, finálne odpovede, môžu byť zaslané 

prostredníctvom technického vybavenia aj stavy, ktoré značia potrebu zásahu MS SR na strane SP. SP 

odporúča zobrazovať tieto stavy mimo formulára, tzn. samostatne.  

V prípade kontaktovania SP, je potrebné postupovať cez kontaktný formulár vystavený na stránke 

www.socpoist.sk konkrétne na adrese: https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact. 

 Nepodarilo sa identifikovať FO/PO: napríklad v prípade nesúladu názvu právnickej 

osoby (zamestnávateľa PO). 

 

 Technická chyba: napríklad v prípade nedostupnosti služby. 

 

 

 

 

 

https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/contact

