Cintorínska 5, 814 88 Bratislava

DataCentrum

Žiadosť o poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok (RÚZ)
Evidenčné číslo žiadosti

Vyplní žiadateľ v častiach bez podfarbenia

I. Údaje o žiadateľovi

2

0

1

9

0

0

Fyzická osoba

Žiadateľom je:

Právnická osoba

(označiť x)

Názov / obchodné meno
Adresa sídla
Popis.č.

Ulica

PSČ

Mesto
Meno, priezvisko, titul žiadateľa

1

Číslo OP

(štatutár / splnomocnená osoba)
Adresa trvalého pobytu
Ulica

Popis.č.

Mesto

PSČ

Kontaktné údaje (nepovinné)
Telefón

E-mail

1) DataCentrum zaručuje, že získané osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č.
18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje sú získavané za účelom sprístupňovania dokumentov z Registra účtovných závierok v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní,
- zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.datacentrum.sk.

II. Požadovaná informácia z RÚZ v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
Názov účtovnej jednotky
IČO
Dokument

DIČ
riadna individuálna účtovná závierka

mimoriadna individuálna účtovná závierka

riadna konsolidovaná účtovná závierka

mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka

súhrnná účtovná závierka verejnej správy

výkazy vybraných údajov z ÚZ podľa §17a a 22

správa audítora

individuálna výročná správa

konsolidovaná výročná správa

ročná finančná správa podľa osobitného predpisu

oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Požadovaná časť dokumentu
Rok
Požadovaný dokument sa nachádza v časti (označiť x)

verejná časť
neverejná časť

III. Spôsob úhrady správneho poplatku (označiť x)
hotovosť

poštový peňažný poukaz

prevod z účtu v banke

Potvrdenie pre evidenciu poplatku (Nominálny eKolok)

platobná karta

Potvrdenie o úhrade poplatku (eKolok)

IV. Spôsob poskytnutia údajov z RÚZ (označiť x)
osobne

Miesto

poštou

Dátum

Podpis žiadateľa

Záznamy DataCentra (vyplní DataCentrum)

Údaje overil a prijal:
Dátum

Odtlačok úradnej pečiatky,
podpis zamestnanca

V. Doplňujúce informácie
Podaním žiadosti vzniká žiadateľovi zároveň aj poplatková povinnosť.
Správne poplatky sú stanovené zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predmet správnych poplatkov vrátane sadzieb správnych poplatkov je určený v položke 149b písm. a) a písm. c).
Správne poplatky sa v súlade s § 8 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
platia bez výzvy a sú splatné pri podaní žiadosti:
a) vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok, za každú, aj začatú stranu 0,33 eura, najmenej 1,50 eura;
c) vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok 3 eurá.
Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou, poštovou poukážkou na účet alebo prevodom z účtu v banke.
Slovenská pošta zaviedla aj možnosť úhrady formou Potvrdenia pre evidenciu poplatku (Nominálny eKolok),
ktoré je možné zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty a formou Potvrdenia o úhrade poplatku (eKolok)
na vybraných kioskoch umiestnených na úradoch MV SR v hotovosti alebo platobnou kartou.
Správny poplatok žiadateľ uhradí až po podaní žiadosti.
Ak nebol stanovený správny poplatok zaplatený pri podaní žiadosti,
je splatný do 15 dní odo dňa doručenia Výzvy na úhradu správneho poplatku správneho poplatku.
Ak žiadateľ nezaplatí správne poplatky priamo pri podaní alebo do 15 dní odo dňa doručenia Výzvy na úhradu správneho poplatku,
DataCentrum ako správny orgán podľa § 9 zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
úkon nevykoná alebo konanie zastaví.
Úradné hodiny podateľne RÚZ sú v pracovných dňoch v čase od 08.00 – 14.30 hod.
Tel. kontakt: 02 / 59 27 81 42

