
 

Metodické usmernenie 

k  § 1 ods. 2, § 2 písm. j)  zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní 
elektronickej registračnej pokladnice – služby poskytované v záložniach 

 
 Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. zo používaní elektronickej registračnej pokladnice 
a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 
č. 289/2008 Z. z.“), citovaný zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe 
oprávnenia na podnikanie predáva tovar  alebo poskytuje službu; tento zákon sa vzťahuje aj 
na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar 
alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky. 
 
 Aby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vznikla povinnosť používať pokladnicu musia byť 
súčasne splnené tieto  podmienky: 
 

 podnikateľská činnosť osoby, ktorá predáva tovar alebo poskytuje službu (podnikateľskou 
činnosťou sa rozumie podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov), 

 predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré sú taxatívne ustanovené v prílohe č. 1 zákona 
č.289/2008 Z. z., 

 prijímanie tržby, pričom tržbou je platba prijatá  z predaja tovaru alebo z poskytovania služby    
na predajnom mieste 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. 

 
 Podľa § 2 písm. j) zákona č. 289/2008 Z. z.  službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii 
ekonomických činností uvedená v prílohe č. 1. 
  

Služby poskytované v záložniach patria podľa Vysvetliviek SK NACE Rev. 2 k Štatistickej 
klasifikácii ekonomických činností: 

 (http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_200/Klasifikacie/nace_vysvetl.rtf) do triedy 64.92 
Ostatné poskytovanie úverov. 

Z predmetu prevádzkovania záložní vyplýva, že podstatou tejto podnikateľskej činnosti je využitie 
záložného práva. Všeobecnú úpravu záložného práva obsahujú ustanovenia § 151a a nasl. Občianskeho 
zákonníka tak, že zmluvou o zriadení záložného práva si záložný veriteľ (podnikateľ) zabezpečuje svoju 
pohľadávku (v záložniach finančnú). Záložná zmluva priamo zo zákona oprávňuje podnikateľa uspokojiť 
svoju pohľadávku z predmetu záložného práva, t. j. z výťažku jeho predaja, a to v prípade, že ju dlžník 
včas a riadne nesplní. 

Predaj predmetu záložného práva je teda predpokladanou súčasťou činnosti prevádzkovateľa 
záložne, na výkon ktorej sa nevyžaduje osobitné živnostenské oprávnenie, pretože v tomto prípade nejde 
o obchodnú živnosť podľa § 33 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) - prevádzkovateľ záložne predmet záložného práva nenakupuje a ani ho nepreberá 
za účelom jeho ďalšieho predaja. 

Nakoľko služby poskytované v záložniach nie sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. 
z., záložne nie sú povinné evidovať tržbu v pokladnici ani v prípade úhrady pohľadávky a úroku záložcom 
záložnému veriteľovi a ani v prípade predaja založenej veci, ak záložca pohľadávku včas a riadne 
nesplní. 
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V prípade, ak záložňa predáva aj iný ako založený tovar, je povinná používať na evidenciu tržieb 
prijatých v hotovosti elektronickú registračnú pokladnicu. 
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