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Informácia k povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu na 

evidenciu tržby pozemkovými spoločenstvami 
  
 

Informácia k povinnosti používania elektronickej registračnej pokladnice (ďalej 
„ERP“)  podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o 
zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v z. n. p. 
(ďalej „zákon o ERP“) je určená pozemkovým spoločenstvám podľa zákona č. 97/2013 Z. 
z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. (ďalej len „zákon 
o pozemkových spoločenstvách“).  

 
Podľa § 31 ods. 5 zákona o pozemkových spoločenstvách, pozemkové spoločenstvá 

(ďalej „spoločenstvo“) založené podľa doterajších predpisov boli povinné prispôsobiť svoje 
právne pomery ustanoveniam tohto zákona do 30. júna 2014. Do uvedenej lehoty 
spoločenstvá nezapísané v registri pozemkových spoločenstiev (ďalej „register“) boli povinné 
podať návrh na zápis do registra a spoločenstvám zapísaným v registri vznikla povinnosť 
podať návrh na zápis zmeny údajov v tomto registri.   

Ak spoločenstvo s právnou subjektivitou do 30. júna 2014 návrh na zápis zmeny 
údajov do registra nepodalo,  zmluva o spoločenstve stratila platnosť a spoločenstvo sa  ruší.  
Obvodný lesný úrad zapíše spoločenstvo do registra s dodatkom "v likvidácii".   

Ak spoločenstvo bez právnej subjektivity nepodalo do 30. júna 2014 návrh na zápis 
do registra,  spoločenstvo sa ruší. 

 
Povinnosť používať ERP pozemkovými spoločenstvami 
          
 Zákon o ERP sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe 
oprávnenia na podnikanie podľa Obchodného zákonníka predáva tovar alebo poskytuje 
službu vymedzenú v prílohe č. 1 zákona o ERP, pričom za predaj tovaru alebo poskytnutie 
služby prijíma na predajnom mieste tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami 
nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou 
oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako 
preddavok. 
 Podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka je : 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa  

osobitných predpisov, 
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do 

evidencie podľa osobitného predpisu. 



Tovarom je podľa zákona o ERP akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo 
surovina predávaný podnikateľom. Predajným miestom je  miesto, kde sa prijíma tržba 
a ktoré je uvedené v knihe pokladnice. 

 
 To znamená, že spoločenstvo je podnikateľom, na ktorého sa vzťahuje povinnosť 
používať ERP a je  povinné za predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzenej služby tržbu 
prijatú v hotovosti bezodkladne evidovať v ERP a ihneď po vytlačení odovzdať zákazníkovi 
pokladničný doklad. Spoločenstvo ako podnikateľ nesmie zákazníkovi vydať namiesto 
pokladničného dokladu iný doklad, ktorý obsahuje informácie o cene, napr. predbežný 
doklad, informatívny doklad.  
 
Upozornenie:  Táto povinnosť sa nevzťahuje na spoločenstvo, ktoré je v likvidácii. 

 
Z uvedeného vyplýva, že spoločenstvo pri predaji tovaru  je povinné na prijatie 

tržby v hotovosti používať ERP.  
 
Príklad 1  
Spoločenstvo predáva drevo svojím členom ako aj odberateľom. Vzniká spoločenstvu 
povinnosť pri prijatí tržby v hotovosti z predaja tohto dreva používať ERP? 
 
Nakoľko spoločenstvo je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, je povinné na prijatie 
tržby v hotovosti za predaj dreva používať ERP.  
 
Príklad 2 
Spoločenstvo s dodatkom „v likvidácii“ predáva guľatinu, hranoly a pod. Je povinné použiť 
na prijatie tržby v hotovosti ERP?  
 
Nakoľko podľa zákona o ERP na podnikateľa, ktorý je v likvidácii, sa povinnosť   evidovať 
tržbu v ERP   nevzťahuje,  spoločenstvo s dodatkom „v likvidácii“ nie je povinné  za predané 
drevo  používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti ERP.  
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