
Neinvestičný fond  

zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch  

a o doplnení zákona NR SR č. 207/1996 Z. z.  

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len cit. zák.) 
 

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na 

plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci 

pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo 

potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

 

Zriaďovateľom neinvestičného fondu môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

 

Ak je zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme 

notárskej zápisnice. Ak je viac zriaďovateľov, fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou; 

pravosť podpisov všetkých zriaďovateľov musí byť úradne overená. Zriaďovacia 

listina musí mať rovnaké obsahové náležitosti ako zriaďovacia zmluva. Po zápise 

fondu do registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“) nie je 

možné zmeniť, vymazať alebo doplniť zriaďovateľa. 

 

1. Zápis neinvestičného fondu do registra: 
Registrovému úradu, (ktorým je okresný úrad v sídle kraja, v ktorom bude mať 

neinvestičný fond svoje sídlo) je potrebné k zápisu neinvestičného fondu do 

registra predložiť:  

- návrh, ktorý podáva zriaďovateľ alebo ním splnomocnená osoba do 60 dní odo 

dňa zriadenia fondu, t. j. odo dňa podpísania zriaďovacej zmluvy, 

- úradne osvedčenú zriaďovaciu zmluvu v dvoch rovnopisoch, vypracovanú 

v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 cit. zák., pokiaľ je zriaďovateľom jedna 

osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice, 

ktorá má rovnaké obsahové náležitosti ako zriaďovacia zmluva,  

- štatút  fondu v dvoch rovnopisoch, vypracovaný v súlade s ustanovením § 6 

ods. 1 cit. zák., 

- potvrdenie z bankovej inštitúcie o založení účtu fondu a potvrdenie o vložení 

vkladu každého zriaďovateľa na tento účet, resp. vyhlásenie o splatení vkladu 

alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi, 

- zápisnicu zo zasadnutia správnej rady, kde bol zvolený správca fondu, 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov správcu, resp. výpis 

z registra trestov správcu, 

- písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s uvedením 

jeho údajov v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri 

mimovládnych neziskových organizácií v znení neskorších právnych 

predpisov (meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého 

bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu, postavenie v rámci 

fondu),  

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

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

 



Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o 

vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis 

vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 

 

 

2. Zmena údajov zapísaných  v registri neinvestičných fondov: 
Neinvestičný fond je povinný každú zmenu údajov zapísaných v registri (§ 3 

zákona č. 346/2018 Z. z.) bez zbytočných odkladov nahlásiť registrovému úradu 

za účelom zápisu zmeny týchto údajov do registra. Zmenu v štatúte fondu je 

správca povinný ohlásiť registrovému úradu do 15 dní od jej schválenia. 

V prípade zmeny údajov v registri alebo zmeny v štatúte resp. v prípade oboch 

zmien súčasne musí neinvestičný fond registrovému úradu predložiť: 

- návrh, ktorý podá oprávnená osoba v súlade s cit. zák., zriaďovacou zmluvou 

a štatútom alebo oprávnenou osobou splnomocnená osoba, 

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

zriaďovacou zmluvou a štatútom, 

- v prípade zmeny obsahu štatútu aj Dodatok č. XY k štatútu (dodatky sa číslujú 

postupne), resp. nové znenie štatútu podpísané oprávnenou osobou v dvoch 

rovnopisoch, 

- v prípade zmeny štatutárneho orgánu, t. j. správcu je potrebné predložiť údaje 

potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov správcu alebo výpis z registra 

trestov nového správcu nie starší ako 3 mesiace, 

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

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

 

 

3. Výmaz neinvestičného fondu z registra: 
I. zrušenie s likvidáciou,  

II. zrušenie bez likvidácie. 

 

I.  

a)   vstup do likvidácie: 

Ak celé imanie neinvestičného fondu neprešlo na právneho nástupcu, vykoná 

sa v súlade s Obchodným zákonníkom likvidácia (§ 70 a nasl.). Neinvestičný 

fond predloží registrovému úradu: 

-   návrh na zápis vstupu neinvestičného fondu do likvidácie, ktorý podáva 

v súlade s cit. zák., zriaďovacou zmluvou a štatútom oprávnená osoba 

alebo oprávnenou osobou splnomocnená osoba,     

- rozhodnutie oprávneného orgánu v súlade s cit. zák., zriaďovacou zmluvou 

a štatútom  o zrušení fondu s likvidáciou (zápisnica + uznesenie + 

prezenčná listina),  

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

rodného čísla 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: 

Neinvestičný fond predloží registrovému úradu k výmazu z registra: 

-  návrh na výmaz neinvestičného fondu z registra, ktorý podá likvidátor,   
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- konečnú správu o priebehu likvidácie, 

- účtovnú závierku zostavenú ku dňu vstupu do likvidácie a konečnú 

účtovnú závierku zostavenú ku dňu ukončenia likvidácie, 

- doklad o tom, že likvidátor vstup fondu do likvidácie oznámil, t. j.  

zverejnil v Obchodnom vestníku výzvu, aby si veritelia fondu a iné osoby 

a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné 

práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace, 

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

daniach, 

- v prípade, že fond mal zamestnancov, predloží doklad zo sociálnej 

poisťovne a zdravotných poisťovní, že fond nemá v tejto inštitúcii 

nedoplatky na poistnom, 

- potvrdenie z bankovej inštitúcie o zrušení účtu + posledný výpis z účtu, 

- oznámenie o mieste archivácie všetkých dokladov týkajúcich sa 

označeného neinvestičného fondu (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 potvrdenie z bankovej inštitúcie o prevode  

likvidačného zostatku na účet iného neinvestičného fondu alebo nadácie 

v súlade s cit. zák., zriaďovacou zmluvou a štatútom,  resp. darovacia 

zmluva v prípade hmotného majetku, 

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

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

 

II. 

a) zlúčenie neinvestičného fondu: 

Oprávnený orgán v súlade s cit. zák., zriaďovacou zmluvou a štatútom môže 

rozhodnúť o zlúčení fondu s iným neinvestičným fondom. Pri zlúčení 

prechádza majetok zrušeného neinvestičného fondu na neinvestičný fond, 

s ktorým sa fond zlúčil. Zmeny, ktoré zo zlúčenia vyplývajú oznámi správca 

ostávajúceho fondu registrovému úradu do 7 dní a predloží: 

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

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

neinvestičného fondu, ktorý sa zlúčením ruší, 

- rozhodnutie oprávneného orgánu (zriaďovateľa alebo správnej rady) 

zrušeného neinvestičného fondu (zápisnica + uznesenie + prezenčná 

listina), 

- rozhodnutie oprávneného orgánu ostávajúceho neinvestičného fondu 

(zápisnica + uznesenie + prezenčná listina), 

- dohodu o zlúčení oboch neinvestičných fondov, 

- 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 ostávajúci neinvestičný fond + 

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

poplatok znižuje o 50 % a zaokrúhľuje nadol, t. j. 8 €) pre zrušujúci sa 

neinvestičný fond, 

- pokiaľ nedošlo k zmene údajov v registri ostávajúceho fondu a vykoná sa 

len výmaz zrušeného fondu z registra, je potrebné predložiť správny 



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

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

 

 

b) splynutie neinvestičného fondu s iným neinvestičným fondom: 

Oprávnený orgán v súlade s cit. zák., zriaďovacou zmluvou a štatútom 

(správna rada alebo zriaďovateľ) môže rozhodnúť o splynutí neinvestičného 

fondu s iným neinvestičným fondom.  Pri splynutí prechádza majetok oboch 

neinvestičných fondov na neinvestičný fond vzniknutý splynutím. Zmeny, 

ktoré zo splynutia vyplývajú oznámi správca novovzniknutého fondu 

registrovému úradu do 7 dní a predloží: 

- úradne osvedčený návrh na zápis novovzniknutého fondu do registra, 

- rozhodnutie oprávneného orgánu v súlade s cit. zák. zriaďovacou zmluvou 

a štatútom (správnej rady alebo zriaďovateľa) prvého zrušeného fondu 

(zápisnica + uznesenie + prezenčná listina), 

- rozhodnutie oprávneného orgánu v súlade s cit. zák. zriaďovacou zmluvou 

a štatútom (správnej rady alebo zriaďovateľa) druhého zrušeného fondu 

(zápisnica + uznesenie + prezenčná listina), 

- dohodu o splynutí oboch fondov, 

- správny poplatok vo výške 66 € v kolkových známkach pre zápis 

novovzniknutého fondu do registra + správny poplatok 2 x 16,50 €  

v kolkových známkach pre zrušujúce neinvestičné fondy. 

 

 

4. Výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií 
 

Register sa vedie v elektronickej podobe. Register sa člení na verejnú časť a 

neverejnú časť. Verejná časť registra je verejnosti sprístupnená na webovom sídle 

ministerstva vnútra.  

 

Verejná časť registra obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) 

prvého bodu až tretieho bodu, písm. e), písm. f)  prvého bodu až tretieho bodu, písm. 

g) až j), písm. l), § 3 ods. 2 písm. a), b), c) prvého bodu a druhého bodu, písm. d) 

prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu, písm. e), § 3 ods. 3 písm. a) až d), písm. 

e) prvého bodu až tretieho bodu, písm. f) až j), § 3 ods. 5 zákona č. 346/2018 Z. z. o 

registri mimovládních neziskových organizácií v znení neskorších právnych 

predpisov  a elektronickú podobu listín podľa § 3 ods. 6.  Pred zverejnením 

elektronickej podoby listín sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním sa 

pri ich zverejňovaní zabezpečí ochrana práv a právom chránených záujmov.  

 

Neverejnú časť registra tvoria aj iné údaje ako uvedené vo verejnej časti 

registra (napr. pri zakladateľovi alebo správcovi sa uvádza meno, priezvisko, rodné 

číslo, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska; ďalej sa uvádzajú všetky údaje o 

konenom užívateľovi výhod, údaje o nezahladených trestoch uložených fondu v 

trestnom konaní a nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov fondu).  

 

Registrový úrad  vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, 

priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa a ktorej prílohou je 

doklad o zaplatení správneho poplatku (5 eur), výpis z registra. Výpis z registra 

obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Výpis s údajmi z neverejnej časti 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-1.pismeno-d.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-1.pismeno-d.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-1.pismeno-f.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-1.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-1.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-1.pismeno-l
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-2.pismeno-c.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-2.pismeno-d.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-2.pismeno-d.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-2.pismeno-d.bod-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-2.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-3.pismeno-e.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-3.pismeno-e.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-3.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101#paragraf-3.odsek-6


registra registrový úrad vydá len právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej 

moci v rámci výkonu svojej právomoci. O vydanie výpisu z registra možno žiadať aj 

v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Slovensko.sk cez všeobecné podania 

alebo cestou formulára. V takomto prípade vystaví registrový úrad platobný predpis 

na úhradu správneho poplatku zníženého o 50 %, t. j. vo výške 2,50 eur. 

  

Registrový úrad vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, 

priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa a ktorej prílohou je 

doklad o zaplatení správneho poplatku, informáciu o tom, že v registri zápis nie je.  

 

 


