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Z Á K O N
z 3. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopåòa Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 373/1996 Z. z., zákona
è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z. a zákona
è. 147/2001 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. Slová �Èeská a Slovenská Federatívna Republika�
sa vo v�etkých tvaroch v celom texte zákona nahrádza-
jú slovami �Slovenská republika� v príslu�nom tvare.

2. Slová �èesko-slovenský� sa vo v�etkých tvaroch
v celom texte zákona nahrádzajú slovami �slovenský�
v príslu�nom tvare.

3. Slovo �Kès� sa v celom texte nahrádza slovom
�Sk�.

4. V § 2 odsek 3 znie:
�(3) Sídlom právnickej osoby je adresa, z ktorej sa

riadi èinnos� právnickej osoby. Miestom podnikania
fyzickej osoby je adresa, z  ktorej sa riadi podnik fyzic-
kej osoby. Sídlo právnickej osoby a miesto podnikania
fyzickej osoby sa zapisujú do obchodného registra
alebo do inej evidencie ustanovenej zákonom.�.

5. § 2 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
�(4) Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej

po�tového smerovacieho èísla, názov ulice alebo iného
verejného priestranstva a orientaèné èíslo, prípad-
ne súpisné èíslo, ak sa obec neèlení na ulice.

(5) Bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej
trvalého pobytu pod¾a osobitného predpisu.�.

6. § 3 znie:

�§ 3

(1) Platnos� právneho úkonu nie je dotknutá tým, �e
sa urèitej osobe zakázalo podnika� alebo �e urèitá
osoba nemá oprávnenie na podnikanie.

(2) Osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vy-
konáva túto èinnos�, a osoby, ktoré túto èinnos� usku-
toèòujú v jej mene a na jej úèet, zodpovedajú za �kodu,
ktorú tým spôsobili. Tým nie je dotknutá ich zodpo-
vednos� pod¾a osobitných predpisov.�.

7. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

�§ 3a

(1) Ka�dý podnikate¾ je povinný na svojich obchod-
ných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej
alebo elektronickej forme (ïalej len �obchodné doku-
menty�) uvádza� obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby a identi-
fikaèné èíslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní
v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikate-
¾ov uvádzajú aj oznaèenie registra, ktorý podnikate¾a
zapísal, a èíslo zápisu. Ak podnikate¾ na svojich ob-
chodných dokumentoch uvádza vý�ku základného
imania, musí uvies� aj rozsah jeho splatenia.

(2) Údaje pod¾a odseku 1 je podnikate¾ povinný
uvádza� aj v písomnom úradnom styku.�.

8. § 6 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financova-

nia obchodného majetku podnikate¾a pod¾a osobitné-
ho predpisu.�.

9. V § 7 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
�Organizaènou zlo�kou podniku sa rozumie od�tepný
závod alebo iný organizaèný útvar podniku pod¾a tohto
zákona alebo osobitného zákona.�.

10. § 9 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Podnikate¾ je povinný uvádza� obchodné meno

spolu s dodatkom oznaèujúcim jeho súèasný právny
stav, najmä s dodatkom �v likvidácii�, �v konkurze�
alebo �vo vyrovnaní�.�.

11. § 10 znie:

�§ 10

(1) Obchodné meno nesmie by� zamenite¾né s ob-
chodným menom iného podnikate¾a a nesmie vzbu-
dzova� klamlivú predstavu o podnikate¾ovi alebo
o predmete podnikania.

(2) Obchodné mená viacerých právnických osôb mô-
�u vyjadrova� spoloènú majetkovú úèas� spoloèníkov,
ak sú navzájom odlí�ite¾né.

(3) Na odlí�enie obchodného mena právnickej osoby
nestaèí rozdielne oznaèenie právnej formy. Ak ide o fy-
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zickú osobu, staèí na odlí�enie uvedenie iného miesta
podnikania. Ak má fyzická osoba rovnaké meno
a priezvisko ako iný podnikate¾ v tom istom mieste
podnikania, je povinná doplni� svoje obchodné meno
uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu
podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne
odlí�i�.

(4) Ak podniká spolu viac osôb pod spoloèným ozna-
èením bez zalo�enia právnickej osoby, sú tieto osoby
spoloène a nerozdielne povinné splni� záväzky vznik-
nuté pri podnikaní.�.

12. V § 12 ods. 1 druhá veta znie:
�Ïalej mô�e po�adova� vydanie bezdôvodného obo-

hatenia a primerané zados�uèinenie, ktoré sa mô�e
poskytnú� aj v peniazoch.�.

13. § 13 znie:

�§ 13

(1) Ak je podnikate¾ fyzická osoba, koná osobne
alebo za neho koná zástupca. Právnická osoba koná
�tatutárnym orgánom alebo za òu koná zástupca.

(2) Ustanovenia tohto zákona o jednotlivých obchod-
ných spoloènostiach a o dru�stve urèujú �tatutárny
orgán, ktorého konanie je konaním podnikate¾a.

(3) Podnikate¾a zaväzuje konanie osôb vykonávajú-
cich pôsobnos� �tatutárneho orgánu, aj keï prekroèili
svojím konaním rozsah predmetu jeho podnikania,
okrem prípadu, v ktorom sa prekroèila pôsobnos� �ta-
tutárneho orgánu, ktorú tomuto orgánu zákon zveruje
alebo zákon umo�òuje zveri�.

(4) Obmedzenie oprávnenia �tatutárneho orgánu ko-
na�, nie je úèinné voèi tretím osobám ani v prípade,
keï bolo zverejnené.

(5) Vedúci organizaènej zlo�ky podniku alebo vedúci
podniku zahraniènej osoby, ktorý je zapísaný do ob-
chodného registra, je splnomocnený za podnikate¾a
robi� v�etky právne úkony týkajúce sa tejto organizaè-
nej zlo�ky alebo podniku.�.

14. Doteraj�í text § 15 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Ak osoba svojím konaním prekroèí rozsah pove-
renia pod¾a odseku 1, toto konanie podnikate¾a zavä-
zuje len vtedy, ak tretia osoba o prekroèení rozsahu
poverenia nevedela a s prihliadnutím na v�etky okol-
nosti prípadu ani nemohla vedie�.�.

15. V § 21 odsek 4 znie:
�(4) Oprávnenie zahraniènej osoby podnika� na úze-

mí Slovenskej republiky vzniká ku dòu zápisu podni-
ku tejto osoby alebo jeho organizaènej zlo�ky do ob-
chodného registra v rozsahu predmetu podnikania
zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis po-
dáva zahranièná osoba.�.

16. § 21 sa dopåòa odsekmi 5 a� 8, ktoré znejú:
�(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevz�ahuje na fyzické

osoby s bydliskom v niektorom z èlenských �tátov Eu-
rópskej únie alebo v èlenskom �táte Organizácie pre

hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré podnikajú na
území Slovenskej republiky.

(6) Na obchodných dokumentoch týkajúcich sa pod-
niku zahraniènej osoby alebo jeho organizaènej zlo�ky
je zahranièná osoba povinná okrem údajov pod¾a § 3a
uvádza� aj údaj o zápise podniku alebo organizaènej
zlo�ky podniku do obchodného registra.

(7) Na obchodných dokumentoch týkajúcich sa pod-
niku zahraniènej osoby alebo jeho organizaènej zlo�ky
sa uvádza oznaèenie zahranièného obchodného regis-
tra alebo inej evidencie, do ktorej sa zahranièná osoba
zapisuje, a údaj o zápise zahraniènej osoby do tohto
registra alebo do inej evidencie, ak právo �tátu, ktorým
sa zahranièná osoba spravuje, povinnos� zápisu do
obchodného registra alebo do inej evidencie ukladá.

(8) Údaje pod¾a odsekov 6 a 7 je zahranièná osoba
povinná uvádza� aj v písomnom úradnom styku, ak sa
týka podniku alebo organizaènej zlo�ky podniku.�.

17. V § 24 odsek 2 znie:
�(2) Slovenská právnická osoba mô�e by� zalo�ená

len pod¾a slovenského práva, ak zákon neustanovuje
inak.�.

18. V § 26 odsek 1 znie:
�(1) Zahranièná právnická osoba zalo�ená na úèel

podnikania mô�e premiestni� svoje sídlo zo zahranièia
na územie Slovenskej republiky, ak to umo�òuje me-
dzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanove-
ným zákonom. To isté platí aj na premiestnenie sídla
slovenskej právnickej osoby do zahranièia.�.

19. § 27 a 28 znejú:

�§ 27

(1) Obchodný register je verejný zoznam zákonom
ustanovených údajov (ïalej len �zapísané údaje�), kto-
rého súèas�ou je zbierka zákonom ustanovených listín
(ïalej len �zbierka listín�). Obchodný register vedie
registrový súd ustanovený osobitným zákonom.

(2) Do obchodného registra sa zapisujú obchodné
spoloènosti, dru�stvá, zahranièné osoby, iné právnic-
ké osoby, o ktorých to ustanovuje zákon, ako aj orga-
nizaèné zlo�ky podnikov, prípadne podnikov zahraniè-
ných osôb (ïalej len �zapísaná osoba�). Fyzická osoba
s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá je podnikate¾om pod¾a tohto zákona, zapí�e sa
do obchodného registra na vlastnú �iados� alebo ak
tak ustanovuje osobitný zákon.

(3) Registrový súd zodpovedá za zhodu zápisov v ob-
chodnom registri s výpismi z obchodného registra.

(4) Zapísané údaje sú úèinné voèi tretím osobám odo
dòa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie
zákon ustanovuje, je úèinný voèi tretím osobám odo
dòa, keï bolo ulo�enie listín zverejnené. To neplatí, ak
zapísaná osoba preuká�e, �e tretia osoba o týchto
údajoch alebo o obsahu listín vedela. Zapísaná osoba
sa v�ak nemô�e na tieto údaje alebo obsah listín
odvoláva� voèi tretím osobám do 15 dní odo dòa ich
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zverejnenia, ak tretie osoby preuká�u, �e o nich ne-
mohli vedie�.

(5) Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými
údajmi alebo ulo�enými a zverejnenými listinami, ne-
mo�no voèi tretím osobám namieta� zverejnené znenie.
Tretie osoby sa mô�u odvoláva� na zverejnené znenie,
ak zapísaná osoba nepreuká�e, �e tretím osobám boli
známe zapísané údaje alebo obsah listín ulo�ených
v zbierke listín.

(6) Tretie osoby sa v�dy mô�u odvoláva� na obsah
listín alebo údajov, ktoré e�te neboli zapísané do ob-
chodného registra alebo ulo�ené do zbierky listín,
okrem prípadu, ak ich úèinky nastanú a� zápisom do
obchodného registra.

(7) Od zverejnenia zápisu �tatutárneho orgánu alebo
jeho èlenov do obchodného registra sa zapísaná osoba
nemô�e voèi tretím osobám domáha� poru�enia práv-
nych predpisov, spoloèenskej zmluvy alebo stanov pri
vo¾be alebo vymenovaní �tatutárnych orgánov alebo
ich èlenov okrem prípadu, �e sa preuká�e, �e tretia
osoba o ich poru�ení vedela.

§ 28

Zapisované údaje

(1) Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno, pri právnických osobách sídlo, pri

fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania,
ak sa lí�i od bydliska,

b) identifikaèné èíslo,
c) predmet podnikania alebo èinnosti,
d) právna forma právnickej osoby,
e) meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je �tatutár-

nym orgánom alebo jeho èlenom, s uvedením spô-
sobu, akým koná v mene právnickej osoby, a s uve-
dením dòa vzniku, prípadne zániku jej funkcie; ak
je �tatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje
sa aj jej obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo,
ak je pridelené, a meno a bydlisko fyzickej osoby,
ktorá je jej �tatutárnym orgánom,

f) oznaèenie, adresa umiestnenia a predmet podnika-
nia alebo èinnosti od�tepného závodu alebo inej
organizaènej zlo�ky podniku, meno a bydlisko jej
vedúceho,

g) meno a bydlisko prokuristu alebo prokuristov
s uvedením spôsobu, akým koná za podnikate¾a,

h) meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je èlenom
dozorného orgánu, s uvedením dòa vzniku, prípad-
ne zániku jej funkcie, ak má zapísaná osoba dozor-
ný orgán zriadený,

i) rodné èíslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia
zahraniènej fyzickej osoby, ak nemá pridelené rod-
né èíslo, ak sa zapisuje do obchodného registra ako
osoba oprávnená kona� v mene zapísanej osoby
alebo ak sa zapisuje ako èlen dozorného orgánu
zapísanej osoby,

j) ïal�ie skutoènosti, ak to ustanovuje zákon.

(2) Do obchodného registra sa ïalej zapisujú
a) pri verejnej obchodnej spoloènosti mená a bydliská

spoloèníkov, prípadne obchodné meno alebo názov
a sídlo právnickej osoby ako spoloèníka,

b) pri komanditnej spoloènosti mená a bydliská spo-
loèníkov, prípadne obchodné meno alebo názov
a sídlo právnickej osoby ako spoloèníka s urèením,
kto je komplementár a kto komanditista, vý�ka
vkladu ka�dého komanditistu a rozsah jeho splate-
nia, vý�ka základného imania a rozsah jeho splate-
nia,

c) pri spoloènosti s ruèením obmedzeným mená
a bydliská spoloèníkov, obchodné meno alebo ná-
zov a sídlo právnickej osoby ako spoloèníka, vý�ka
základného imania a rozsah jeho splatenia, vý�ka
vkladu ka�dého spoloèníka do základného imania
a rozsah jeho splatenia,

d) pri akciovej spoloènosti vý�ka základného imania,
rozsah jeho splatenia, poèet, druh, forma, podoba
a menovitá hodnota akcií, prípadné obmedzenie
prevodite¾nosti akcií na meno; ak má spoloènos�
jediného akcionára, zapisuje sa aj meno a bydlisko
alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo tohto
akcionára,

e) pri dru�stve vý�ka zapisovaného základného ima-
nia, ako aj vý�ka základného èlenského vkladu,

f) pri �tátnom podniku zakladate¾ a kmeòové imanie.

(3) Pri podniku zahraniènej osoby a pri organizaènej
zlo�ke podniku zahraniènej osoby, ktorá má sídlo
v niektorom z èlenských �tátov Európskej únie, sa
zapisuje do obchodného registra
a) obchodné meno a právna forma zahraniènej osoby

a oznaèenie organizaènej zlo�ky podniku, ak je od-
li�né od obchodného mena zahraniènej osoby,

b) sídlo zahraniènej osoby a adresa miesta èinnosti
podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zlo�-
ky podniku zahraniènej osoby a identifikaèné èíslo,

c) predmet podnikania podniku zahraniènej osoby
alebo organizaènej zlo�ky podniku zahraniènej oso-
by,

d) register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná
zahranièná osoba, a èíslo zápisu,

e) údaje pod¾a odseku 1 písm. e), ako aj meno a byd-
lisko vedúceho podniku zahraniènej osoby alebo
vedúceho organizaènej zlo�ky podniku zahraniènej
osoby,

f) zru�enie zahraniènej osoby, vymenovanie likvidáto-
ra alebo likvidátorov, ich mená, bydliská a rodné
èísla alebo dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo
pridelené, ich oprávnenia a skonèenie likvidácie
zahraniènej právnickej osoby,

g) vyhlásenie konkurzu, povolenie vyrovnania alebo
zaèatie iného obdobného konania, ak sa týka za-
hraniènej osoby,

h) zru�enie podniku zahraniènej osoby alebo organi-
zaènej zlo�ky podniku zahraniènej osoby v Sloven-
skej republike.

(4) Pri podniku zahraniènej osoby a pri organizaènej
zlo�ke podniku zahraniènej osoby, ktorá má sídlo mi-
mo územia èlenských �tátov Európskej únie, sa okrem
údajov pod¾a odseku 3 zapisujú aj tieto údaje:
a) právo �tátu, ktorým sa zahranièná osoba spravuje,

a ak toto právo ustanovuje povinnos� zápisu zahra-
niènej osoby do urèitej evidencie, potom druh evi-
dencie a èíslo zápisu,

b) predmet podnikania zahraniènej osoby, prípadne
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hodnota upísaného základného imania v zahraniè-
nej mene.

(5) Ak je nesúlad medzi údajmi a listinami zverejne-
nými o zapísanom podniku zahraniènej osoby alebo
o zapísanej organizaènej zlo�ke podniku zahraniènej
osoby a údajmi a listinami zverejnenými o zahraniènej
osobe v �táte, v ktorom má sídlo, sú pre obchodný styk
s podnikom zahraniènej osoby alebo s jeho organizaè-
nou zlo�kou rozhodujúce údaje a listiny zverejnené
o podniku zahraniènej osoby alebo o organizaènej
zlo�ke podniku zahraniènej osoby.

(6) Do obchodného registra sa zapí�e zru�enie práv-
nickej osoby a právny dôvod jej zru�enia, vstup do
likvidácie, meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby
alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo práv-
nickej osoby likvidátora alebo likvidátorov s uvedením
spôsobu konania v mene spoloènosti, skonèenie likvi-
dácie, rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej oso-
by, vyhlásenie konkurzu s menom, bydliskom a rod-
ným èíslom ustanoveného správcu konkurznej
podstaty, ukonèenie konkurzného konania, povolenie
vyrovnania, skonèenie vyrovnacieho konania, zavede-
nie nútenej správy pod¾a osobitných predpisov, meno,
bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby alebo obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby ako
správcu na výkon nútenej správy, skonèenie nútenej
správy a právny dôvod výmazu zapísanej osoby.

(7) Identifikaèné èíslo pridelí zapísanej osobe regis-
trový súd, ak u� ho nemá pridelené iným príslu�ným
�tátnym orgánom. Identifikaèné èíslo oznámi registro-
vému súdu príslu�ný �tátny orgán.�.

20. Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:

�§ 28a

Zbierka listín

(1) Zbierka listín, ktorá je súèas�ou obchodného
registra, obsahuje dokumenty vyhotovené v �tátnom
jazyku alebo v cudzom jazyku s úradne overeným pre-
kladom do �tátneho jazyka (ïalej len �ulo�ené listiny�),
ktorými sú:
a) spoloèenská zmluva, zakladate¾ská listina alebo za-

kladate¾ská zmluva obchodnej spoloènosti, splno-
mocnenia na jej uzavretie, prípadne  notárska zápis-
nica o konaní ustanovujúceho valného zhroma�denia
akciovej spoloènosti alebo rozhodnutie zakladate¾ov
akciovej spoloènosti o jej zalo�ení, notárska zápisnica
o zalo�ení dru�stva s príslu�nými prílohami a stano-
vy, ak boli vyhotovené; pri ostatných právnických
osobách listiny, ktoré upravujú ich zalo�enie, v roz-
sahu ustanovenom osobitnými predpismi,

b) ka�dá zmena spoloèenskej zmluvy, zakladate¾skej
listiny alebo zakladate¾skej zmluvy obchodnej spo-
loènosti,  stanov akciovej spoloènosti, pri ostat-
ných právnických osobách ka�dá zmena listín
upravujúcich ich zalo�enie,

c) úplné znenie dokumentov pod¾a písmena b) po
ka�dej vykonanej zmene,

d) listina obsahujúca meno, bydlisko, rodné èíslo fy-
zickej osoby alebo dátum narodenia, ak rodné èíslo

nebolo pridelené, ktorou sa preukazuje ustanove-
nie do funkcie alebo skonèenie funkcie osôb, ktoré
sú oprávnené kona� v mene podnikate¾a, spolu
s ich podpisovými vzormi, ïalej osôb, ktoré sú
oprávnené kontrolova� jeho podnikanie v záujme
spoloèníkov, akcionárov alebo tretích osôb alebo
spravova� jeho majetok, èi u� samostatne, alebo
spoloène, a to najmä likvidátora, správcu konkurz-
nej podstaty, vyrovnacieho správcu a správcu na
výkon nútenej správy, tie� prokuristu alebo vedú-
ceho podniku, alebo vedúceho organizaènej zlo�ky
podniku zapísanej do obchodného registra spolu
s  ich podpisovými vzormi,

e) úètovná závierka a výroèná správa zapísanej osoby,
ktorej túto povinnos� ukladá zákon, prípadne audí-
torská správa spolu s menom, bydliskom fyzickej
osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifi-
kaèným èíslom právnickej osoby a s evidenèným
èíslom zápisu overujúceho audítora v zozname au-
dítorov,

f) rozhodnutie súdu o nariadení likvidácie, koneèná
správa likvidátora o priebehu likvidácie vrátane dá-
tumu skonèenia likvidácie,

g) rozhodnutie súdu o zru�ení zapísanej osoby, roz-
hodnutie súdu o neplatnosti obchodnej spoloènos-
ti, rozhodnutie súdu o výmaze zapísanej osoby
z obchodného registra,

h) rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu alebo
o  povolení vyrovnania, rozhodnutia súdu o  ukon-
èení konkurzného konania alebo o skonèení vyrov-
nacieho konania, rozhodnutie súdu o zmene alebo
zru�ení tohto rozhodnutia a rozhodnutie súdu
o zmene správcu konkurznej podstaty, vyrovnacie-
ho správcu alebo osobitného správcu,

i) znalecký posudok pod¾a § 59 ods. 3 a znalecký po-
sudok pod¾a § 59a,

j) zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúèení obchod-
nej spoloènosti, projekt rozdelenia obchodnej spo-
loènosti,

k) iná listina, ak tak ustanovuje zákon.

(2) Pri podniku zahraniènej osoby alebo pri organi-
zaènej zlo�ke podniku zahraniènej osoby sa do zbierky
listín ukladajú:
a) úètovná závierka, ktorú zahranièná osoba vyhoto-

vuje a zverejòuje pod¾a práva �tátu, ktorým sa
spravuje; táto povinnos� sa nevz�ahuje na poboèku
zahraniènej banky,

b) zakladate¾ská listina, prípadne stanovy zahraniè-
nej osoby a ich zmeny,

c) osvedèenie o zápise zahraniènej osoby do obchod-
ného registra alebo do inej evidencie, ak sa pod¾a
práva �tátu, ktorým sa zahranièná osoba spravuje,
taký zápis vy�aduje,

d) listina, ktorá preukazuje za�a�enie majetku zahra-
niènej osoby, ktorý sa nachádza na území Sloven-
skej republiky, ak je úèinnos� zabezpeèovacieho
prostriedku viazaná na jeho zverejnenie,

e) iná listina, ak tak ustanovuje zákon.

§ 28b

(1) Zapísaná fyzická osoba alebo osoby oprávnené
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kona� v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné
poda� najneskôr do 30 dní návrh na zápis zmeny alebo
zániku zapisovaných údajov.

(2) Zapísaná fyzická osoba alebo osoby oprávnené
kona� v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné
predlo�i� registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú
do zbierky listín bez rozhodnutia o zmene zápisu zapi-
sovaných údajov, v dvoch vyhotoveniach do 30 dní od
ich vyhotovenia, ak osobitný predpis neustanovuje
inak. Listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri
podaní návrhu na zápis zmeny zapisovaných údajov,
sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach spolu s návr-
hom.

(3) Pri nesplnení povinnosti uvedenej v odsekoch 1
a 2 je súd oprávnený ulo�i� pokutu pod¾a osobitného
predpisu.�.

21. Doteraj�í text § 29 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Podnik zahraniènej osoby alebo organizaèná
zlo�ka podniku zahraniènej osoby sa zapisuje len do
obchodného registra príslu�ného pod¾a umiestnenia
podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zlo�ky
podniku zahraniènej osoby na území Slovenskej re-
publiky, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbier-
ke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská
republika viazaná, neustanovuje inak.

(3) Ak je na území Slovenskej republiky zriadených
nieko¾ko organizaèných zlo�iek podniku jednej zahra-
niènej osoby, mô�u by� listiny pod¾a § 28a ods. 2
ulo�ené v zbierke listín len jednej organizaènej zlo�ky,
a to pod¾a vo¾by zahraniènej osoby. V tom prípade
musí by� v zbierke listín ostatných organizaèných zlo-
�iek podniku zahraniènej osoby uvedený odkaz na
registrový súd, ktorý vedie zbierku listín, spolu s èís-
lom zápisu.�.

22. V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: �To
neplatí, ak ide o obèana èlenského �tátu Európskej
únie alebo èlenského �tátu Organizácie pre hospodár-
sku spoluprácu a rozvoj.�.

23. V § 31 sa vypú��a odsek 3.

Doteraj�í odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.

24. V § 33 ods. 1 sa za slová �do obchodného regis-
tra� vkladajú slová �a oznámenie o ulo�ení listín do
zbierky listín�.

25. § 40 znie:

�§ 40

(1) Akciová spoloènos�, spoloènos� s ruèením obme-
dzeným, dru�stvo a �tátny podnik ukladajú úètovnú
závierku do zbierky listín po jej schválení príslu�ným
orgánom a zverejòujú z nej údaje. Iná zapísaná osoba
má túto povinnos�, len ak jej to ukladá osobitný zákon.

(2) Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povin-
nos� overi� úètovnú závierku audítorom, ukladá sa do
zbierky listín úètovná závierka overená audítorom spo-
lu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej

osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikaè-
ným èíslom právnickej osoby a s evidenèným èíslom
zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak
je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno
a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali
audit. Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá po-
vinnos� vyhotovi� výroènú správu, ukladá sa do zbier-
ky listín spolu s úètovnou závierkou.�.

26. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:

�§ 56a

(1) Zneu�itie práv spoloèníka, najmä zneu�itie väè-
�iny alebo men�iny hlasov v spoloènosti, sa zakazuje.

(2) Akéko¾vek konanie, ktoré znevýhodòuje niektoré-
ho zo spoloèníkov zneu�ívajúcim spôsobom, sa zaka-
zuje.�.

27. V § 57 ods. 3 sa v prvej vete vypú��ajú slová �ak
zákon neustanovuje inak,� a na konci vety sa pripájajú
tieto slová: �o právnom úkone�.

28. V § 57 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
�alebo zakladate¾ská zmluva�.

29. § 59 znie:

�§ 59

(1) Vkladom spoloèníka je súhrn peòa�ných pro-
striedkov (ïalej len �peòa�ný vklad�) a iných peniazmi
ocenite¾ných hodnôt (ïalej len �nepeòa�ný vklad�),
ktoré spoloèník vkladá do spoloènosti a podie¾a sa
nimi na výsledku podnikania spoloènosti.

(2) Nepeòa�ným vkladom mô�e by� len majetok,
ktorého hospodárska hodnota sa dá urèi�. Vklady
spoèívajúce v záväzku vykona� práce alebo poskytnú�
slu�by sa zakazujú. Nepeòa�ný vklad musí by� splate-
ný pred zápisom vý�ky základného imania do obchod-
ného registra. Ak spoloènos� nenadobudne právo
k predmetu nepeòa�ného vkladu, je spoloèník, ktorý
sa zaviazal vlo�i� do spoloènosti tento vklad, povinný
zaplati� jeho hodnotu v peniazoch a spoloènos� je po-
vinná predmet nepeòa�ného vkladu spoloèníkovi vrá-
ti�. Spoloènos� vyzve písomne spoloèníka, aby zaplatil
hodnotu nepeòa�ného vkladu, ku ktorému spoloènos�
nenadobudla právo, a spoloèník je povinný splni� túto
povinnos� do 90 dní odo dòa doruèenia výzvy.

(3) Nepeòa�ný vklad do spoloènosti a urèenie peòa�-
nej sumy, v akej sa nepeòa�ný vklad zapoèítava na
vklad spoloèníka, sa musia uvies� v spoloèenskej
zmluve, zakladate¾skej zmluve alebo v zakladate¾skej
listine, ak tento zákon neustanovuje inak. Hodnota
nepeòa�ného vkladu sa urèí znaleckým posudkom,
ktorý musí obsahova� aj opis nepeòa�ného vkladu,
spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, èi jeho hodnota
zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií spláca-
ných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväz-
ku na vklad do spoloènosti.

(4) Ak sa vkladá podnik alebo jeho èas�, pou�ijú sa
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vo vz�ahu k prechodu práv a povinností primerane
ustanovenia o zmluve o predaji podniku.

(5) Ak vklad do spoloènosti alebo jeho èas� spoèíva
v prevode poh¾adávky, pou�ijú sa primerane ustano-
venia o postúpení poh¾adávky. Spoloèník, ktorý pre-
viedol na spoloènos� ako vklad poh¾adávku, ruèí za
vymo�ite¾nos� tejto poh¾adávky do vý�ky hodnoty svoj-
ho vkladu. Nepeòa�ným vkladom mô�e by� aj poh¾a-
dávka voèi spoloènosti.

(6) Ak v èase zápisu vý�ky základného imania do
obchodného registra nedosiahne hodnota nepeòa�né-
ho vkladu sumu urèenú pri prevzatí záväzku na vklad,
je spoloèník, ktorý sa zaviazal vlo�i� do spoloènosti
nepeòa�ný vklad, povinný doplati� spoloènosti tento
rozdiel v peniazoch.�.

30. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:

�§ 59a

(1) Ak spoloènos� nadobúda majetok na základe
zmluvy uzatvorenej s jej zakladate¾om alebo spoloèní-
kom za protihodnotu vo vý�ke najmenej 10 % hodnoty
základného imania, musí by� hodnota predmetu zmlu-
vy urèená znaleckým posudkom. Táto zmluva nemô�e
nadobudnú� úèinnos� skôr, ako bude ulo�ená spolu so
znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na úèin-
nos� zmluvy potrebný zápis do osobitnej evidencie
pod¾a osobitného zákona, musí by� zmluva spolu so
znaleckým posudkom ulo�ená do zbierky listín pred
zápisom do osobitnej evidencie.

(2) Ak spoloènos� uzatvára zmluvu pod¾a odseku 1
v lehote dvoch rokov odo dòa vzniku spoloènosti, musí
túto zmluvu vopred schváli� valné zhroma�denie spo-
loènosti.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane pou�ijú
aj na zmluvy, ktoré spoloènos� uzatvára s osobami,
ktoré sú blízke zakladate¾om alebo spoloèníkom spo-
loènosti alebo ktoré sú ovládajúcimi osobami alebo
ovládanými osobami zakladate¾ov alebo spoloèníkov
spoloènosti, a ak spoloènos� nadobúda majetok za
protihodnotu vo vý�ke najmenej 10 % hodnoty základ-
ného imania.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a� 3 sa nevz�ahujú na
zmluvy uzatvorené pri be�nom obchodnom styku, na
nadobudnutie majetku pod¾a rozhodnutia súdu alebo
správneho orgánu a na majetok nadobudnutý na bur-
ze za cenu rovnajúcu sa kurzu, ktorý zodpovedá v tom
èase danej ponuke a dopytu.

(5) Ustanovenia odsekov 1 a� 4 sa vz�ahujú na
spoloènos� s ruèením obmedzeným a na akciovú spo-
loènos�.�.

31. V § 60 ods. 1 sa na koniec prvej vete pripájajú
tieto slová: �(ïalej len �správca vkladu�)�.

32. V § 60 ods. 1 posledná veta znie:
�Ak sa na prevod práva k predmetu nepeòa�ného
vkladu vy�aduje zápis do osobitnej evidencie pod¾a
osobitného zákona, je �tatutárny orgán spoloènosti

povinný poda� návrh na zápis do tejto evidencie do 15
dní od vzniku spoloènosti.�.

33. V § 60 ods. 2 prvá veta znie:
�Ak je nepeòa�ným vkladom nehnute¾nos� alebo pod-
nik, prípadne èas� podniku, ktorého súèas�ou je ne-
hnute¾nos�, je vkladate¾ povinný odovzda� správcovi
vkladu písomné vyhlásenie pod¾a odseku 1 pred poda-
ním návrhu na zápis spoloènosti do obchodného regis-
tra.�.

34. V § 60 ods. 4 druhá veta znie:
�Ak správca vkladu uvedie vo vyhlásení vy��iu sumu,
ne� je splatená, ruèí do vý�ky tohto rozdielu voèi
spoloènosti za splnenie povinnosti spoloèníka splati�
vklad a v rovnakej vý�ke voèi verite¾om spoloènosti za
záväzky spoloènosti. Ruèenie správcu vkladu voèi ve-
rite¾om spoloènosti zaniká splatením vkladov, ktorých
sa uvedenie vy��ej sumy vo vyhlásení týkalo.�.

35. V § 61 odsek 2 znie:
�(2) Pri zániku úèasti spoloèníka v spoloènosti za

trvania spoloènosti vzniká spoloèníkovi právo na vy-
platenie podielu (ïalej len �vyrovnací podiel�). Vý�ka
vyrovnacieho podielu sa urèí na základe riadnej úètov-
nej závierky za úètovné obdobie predchádzajúce úètov-
nému obdobiu, v ktorom zaniká úèas� spoloèníka
v spoloènosti, ak spoloèenská zmluva neurèuje nieèo
iné. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon
neustanovuje alebo spoloèenská zmluva alebo stanovy
neurèujú iný spôsob vyrovnania podielu.�.

36. § 64 vrátane nadpisu znie:

�§ 64

Konanie v mene spoloènosti
pred jej vznikom

(1) Osoby, ktoré konajú v mene spoloènosti pred jej
vznikom, sú z tohto konania zaviazané spoloène a ne-
rozdielne. Ak spoloèníci alebo príslu�ný orgán spoloè-
nosti konanie v mene spoloènosti schváli do troch
mesiacov od vzniku spoloènosti, platí, �e z tohto kona-
nia je spoloènos� zaviazaná od poèiatku.

(2) Spoloènos� nesmie prevzia� iné záväzky ako tie,
ktoré súvisia so vznikom spoloènosti a z ktorých sú
zaviazaní zakladatelia alebo �tatutárny orgán, alebo
jeho èlenovia, okrem tých záväzkov, ktoré prevzala
s odkladacou podmienkou úèinnosti právneho úkonu,
ktorou je dodatoèné schválenie spoloèníkmi alebo prí-
slu�ným orgánom spoloènosti. Osoby, ktoré prevzali
v mene spoloènosti iné záväzky, zodpovedajú za spô-
sobenú �kodu a sú zaviazané z týchto úkonov osobne.

(3) Osoby, ktoré konali v mene spoloènosti pred jej
vznikom, sú povinné vyhotovi� zoznam právnych úko-
nov, ktoré má spoloènos� schváli� tak, aby boli schvá-
lené v lehote pod¾a odseku 1. Ak spôsobili poru�ením
tejto povinnosti �kodu, zodpovedajú za òu verite¾om
spoloène a nerozdielne.

(4) �tatutárny orgán alebo jeho èlenovia sú povinní
bez zbytoèného odkladu oznámi� úèastníkom záväzko-
vých vz�ahov schválenie právnych úkonov, ktoré boli
vykonané pred vznikom spoloènosti.�.
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37. § 66 znie:

�§ 66

(1) Ak sa osoba, ktorá je jediným �tatutárnym orgá-
nom, èlenom �tatutárneho orgánu alebo èlenom do-
zornej rady spoloènosti (ïalej len �èlen orgánu spoloè-
nosti�), vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej
funkcie zanikne smr�ou alebo sa skonèí inak, musí
príslu�ný orgán spoloènosti do troch mesiacov usta-
novi� namiesto nej nového èlena orgánu spoloènosti.

(2) Ak zákon neustanovuje alebo spoloèenská zmlu-
va alebo stanovy neurèujú inak, je vzdanie sa funkcie
úèinné odo dòa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je
oprávnený vymenova� alebo zvoli� nového èlena orgá-
nu nasledujúceho po doruèení vzdania sa funkcie; ak
sa èlen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgá-
nu spoloènosti, ktorý je oprávnený vymenova� alebo
zvoli� nového èlena orgánu, je vzdanie sa funkcie úèin-
né okam�ite. Ak zákon neustanovuje alebo spoloèen-
ská zmluva alebo stanovy neurèujú inak, je odvolanie
z funkcie úèinné prijatím rozhodnutia príslu�ným or-
gánom spoloènosti. Ak spoloènosti hrozí vznik �kody,
je èlen orgánu spoloènosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol
odvolaný alebo inak sa skonèil výkon jeho funkcie,
povinný upozorni� spoloènos�, aké opatrenia treba
urobi� na jej odvrátenie.

(3) Vz�ah medzi spoloènos�ou a èlenom orgánu spo-
loènosti alebo spoloèníkom pri zariaïovaní zále�itostí
spoloènosti sa spravuje primerane ustanoveniami
o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie
uzatvorenej medzi spoloènos�ou a èlenom orgánu spo-
loènosti alebo spoloèníkom alebo zo zákona nevyplýva
iné urèenie práv a povinností. Zmluva o výkone funk-
cie musí ma� písomnú formu a musí ju schváli� valné
zhroma�denie spoloènosti alebo písomne v�etci spo-
loèníci, ktorí ruèia za záväzky spoloènosti neobmedze-
ne. Stanovy akciovej spoloènosti mô�u urèi�, �e zmlu-
vu o výkone funkcie èlena predstavenstva schva¾uje
dozorná rada.

(4) Ak zákon neustanovuje alebo spoloèenská zmlu-
va alebo stanovy neurèujú inak, mô�e sa �tatutárny
orgán alebo dozorná rada uzná�a�, len ak je prítomná
nadpolovièná väè�ina ich èlenov, na prijatie uznesenia
je potrebný súhlas väè�iny prítomných èlenov. Spolo-
èenská zmluva alebo stanovy mô�u urèi� hlasovanie
mimo zasadania orgánu aj písomnou formu alebo hla-
sovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techni-
ky. Hlasujúci sa pritom pova�ujú za prítomných.�.

38. V § 66b písm. b) sa vypú��ajú slová �bez oh¾adu
na platnos� alebo na neplatnos� takejto dohody
(§ 186a)�.

39. V § 67 ods. 1 sa za slovom �spoloènosti� vkladá
èiarka a slová �alebo na opatrenia, ktoré majú preko-
na� nepriaznivý priebeh hospodárenia spoloènosti� sa
nahrádzajú slovami �ak osobitný zákon neustanovuje
inak�.

40. V § 67 odsek 2 znie:
�(2) Rezervný fond vytvára povinne spoloènos� s ru-

èením obmedzeným a akciová spoloènos� zo zisku be�-

ného úètovného obdobia vykázaného v schválenej
riadnej úètovnej závierke (ïalej len �èistý zisk�). Re-
zervný fond mo�no vytvori� u� pri vzniku spoloènosti
alebo pri zvy�ovaní základného imania príplatkami
spoloèníkov nad vý�ku vkladov alebo nad menovitú
hodnotu akcií.�.

41. § 68 znie:

�§ 68

(1) Spoloènos� zaniká ku dòu výmazu z obchodného
registra.

(2) Zániku spoloènosti predchádza jej zru�enie s lik-
vidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza
na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevy�a-
duje, ak spoloènos� nemá �iaden majetok alebo ak sa
zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedosta-
tok majetku, alebo ak bol konkurz zru�ený z dôvodu,
�e majetok úpadcu nestaèí na úhradu výdavkov a od-
menu správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukon-
èení konkurzného konania nezostane spoloènosti �ia-
den majetok.

(3) Spoloènos� sa zru�uje
a) uplynutím èasu, na ktorý bola zalo�ená,
b) odo dòa uvedeného v rozhodnutí spoloèníkov alebo

orgánu spoloènosti o zru�ení spoloènosti, inak odo
dòa, keï bolo toto rozhodnutie prijaté,

c) odo dòa uvedeného v rozhodnutí súdu o zru�ení
spoloènosti, inak odo dòa, keï toto rozhodnutie
nadobudne právoplatnos�,

d) zru�ením konkurzu po splnení rozvrhového uzne-
senia alebo zru�ením konkurzu z dôvodu, �e maje-
tok úpadcu nepostaèuje na úhradu výdavkov a od-
menu správcu konkurznej podstaty, alebo
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,

e) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(4) Ak po ukonèení konkurzného konania zostane
majetok spoloènosti, vykoná sa jej likvidácia. Ak po
ukonèení konkurzného konania nezostane spoloènosti
�iaden majetok alebo ak bol konkurz zru�ený z dôvo-
du, �e majetok úpadcu nestaèí na úhradu výdavkov
a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak ná-
vrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedos-
tatok majetku, vykoná súd na základe právoplatného
rozhodnutia výmaz spoloènosti z obchodného registra.

(5) Ak bola spoloènos� zru�ená s likvidáciou a likvi-
dáciu nevykonávajú èlenovia �tatutárneho orgánu ale-
bo ak bol na jej majetok vyhlásený konkurz, prípadne
ak bol ustanovený správca na výkon nútenej správy,
vykonáva �tatutárny orgán svoju pôsobnos� len v ta-
kom rozsahu, v akom nepre�la na likvidátora, správcu
konkurznej podstaty alebo správcu na výkon nútenej
správy. Ak likvidátor nie je ustanovený alebo ak sa
skonèila jeho funkcia a nie je ustanovený nový likvi-
dátor, musí vykonáva� likvidáciu spoloènosti a� do
ustanovenia likvidátora jej �tatutárny orgán.

(6) Súd mô�e na návrh �tátneho orgánu, na návrh
osoby, ktorá osvedèí právny záujem, alebo aj z vlast-
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ného podnetu rozhodnú� o zru�ení spoloènosti a o jej
likvidácii, ak
a) sa v príslu�nom kalendárnom roku nekonalo valné

zhroma�denie alebo ak v èase dlh�om ako tri me-
siace neboli ustanovené orgány spoloènosti,

b) spoloènos� stratí oprávnenie na podnikanie,
c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na

vznik spoloènosti,
d) spoloènos� poru�í povinnos� vytvori� alebo doplni�

rezervný fond pod¾a tohto zákona,
e) spoloènos� poru�uje povinnos� pod¾a § 56 ods. 3.

(7) Súd mô�e pred rozhodnutím o zru�ení spoloènos-
ti urèi� lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa
navrhlo zru�enie spoloènosti.

(8) Súd pred vydaním rozhodnutia o zru�ení spoloè-
nosti zis�uje, èi spoloènos� má majetok. Ak zistí, �e
spoloènos� nemá �iaden majetok, rozhodne o jej zru-
�ení bez likvidácie. Na základe právoplatného rozhod-
nutia o zru�ení spoloènosti sa vykoná výmaz zru�enej
spoloènosti z obchodného registra.

(9) Spoloènos� je povinná návrh na výmaz z obchod-
ného registra dolo�i� súhlasom správcu dane. Tento
súhlas je spoloènos� povinná si od správcu dane vy-
�iada�.

(10) Spoloèníci alebo príslu�ný orgán spoloènosti
mô�u zru�i� svoje rozhodnutie o zru�ení spoloènosti
a jej vstupe do likvidácie do èasu, ne� sa zaèalo s roz-
de¾ovaním likvidaèného zostatku. Odo dòa nadobud-
nutia úèinnosti tohto rozhodnutia sa skonèí výkon
funkcie likvidátora a likvidátor je povinný odovzda�
v�etky doklady o priebehu likvidácie �tatutárnemu or-
gánu spoloènosti.�.

42. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 68a

Neplatnos� spoloènosti

(1) Po vzniku spoloènosti nemo�no zru�i� rozhodnu-
tie súdu, ktorým sa povo¾uje zápis spoloènosti do
obchodného registra, a nemo�no sa domáha� urèenia,
�e spoloènos� nevznikla.

(2) Súd mô�e rozhodnú� o neplatnosti spoloènosti
a o jej vstupe do likvidácie, len ak
a) nebola uzavretá spoloèenská zmluva alebo zaklada-

te¾ská zmluva alebo nebola vyhotovená zakladate¾-
ská listina, alebo nebola dodr�aná zákonom usta-
novená forma týchto právnych úkonov,

b) predmet podnikania alebo èinnosti je v rozpore so
zákonom alebo odporuje dobrým mravom,

c) v spoloèenskej zmluve, zakladate¾skej zmluve, za-
kladate¾skej listine alebo v stanovách chýba údaj
o obchodnom mene spoloènosti alebo o vý�ke vkla-
dov spoloèníkov, alebo o vý�ke základného imania,
alebo o predmete podnikania, alebo èinnosti, ak tak
ustanovuje zákon,

d) v spoloèenskej zmluve, zakladate¾skej zmluve, za-
kladate¾skej listine alebo v stanovách nie sú dodr-
�ané ustanovenia zákona o minimálnom splatení
vkladov,

e) v�etci zakladatelia boli nespôsobilí na právne úkony,
f) v rozpore so zákonom bol poèet spoloèníkov men�í

ako dvaja spoloèníci.

(3) Právne vz�ahy, do ktorých neplatná spoloènos�
vstúpila, nie sú rozhodnutím súdu o neplatnosti spo-
loènosti dotknuté. Povinnos� spoloèníkov splati� vkla-
dy trvá, ak to vy�aduje záujem verite¾ov na splnení
záväzkov neplatnej spoloènosti.�.

43. V § 69 ods. 1 sa v prvej vete vypú��ajú slová
�premení na inú formu spoloènosti alebo dru�stvo,
alebo sa� a v druhej vete sa vypú��a slovo �osobitným�.

44. V § 69 odseky 2 a� 6 znejú:
�(2) Pri splynutí,  zlúèení alebo rozdelení spoloènosti

musí ma� zanikajúca spoloènos� a spoloènos�, na kto-
rú prechádza imanie zanikajúcej spoloènosti (ïalej len
�nástupnícka spoloènos��), rovnakú právnu formu, ak
zákon neustanovuje inak.

(3) Zlúèenie je postup, pri ktorom na základe zru�e-
nia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoloènos-
ti alebo viacerých spoloèností, prièom imanie zanika-
júcich spoloèností prechádza na inú u� jestvujúcu
spoloènos�, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom
zanikajúcich spoloèností. Splynutie je postup, pri kto-
rom na základe zru�enia bez likvidácie dochádza k zá-
niku jednej spoloènosti alebo viacerých spoloèností,
prièom imanie zanikajúcich spoloèností prechádza na
inú novozalo�enú spoloènos�, ktorá sa svojím vznikom
stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoloèností.

(4) Rozdelenie spoloènosti je postup, pri ktorom na
základe zru�enia bez likvidácie dochádza k zániku
spoloènosti, prièom imanie zanikajúcej spoloènosti
prechádza na iné u� jestvujúce spoloènosti, ktoré sa
tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoloè-
nosti (ïalej len �rozdelenie spoloènosti zlúèením�), ale-
bo na novozalo�ené spoloènosti, ktoré sa svojím vzni-
kom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich
spoloèností. Ka�dá z nástupníckych spoloèností ruèí
za záväzky, ktoré pre�li rozdelením zo zaniknutej spo-
loènosti na ostatné spoloènosti, a to a� do vý�ky èisté-
ho obchodného imania, ktoré na nástupnícku spoloè-
nos� pre�lo zo zaniknutej spoloènosti. Ak v rozhodnutí
o rozdelení nie je urèené, na ktorú spoloènos� záväzok
prechádza, je na jeho splnenie zaviazaná spoloène
a nerozdielne ka�dá nástupnícka spoloènos�. Medzi
sebou sa nástupnícke spoloènosti vyrovnajú v pomere,
v akom na ne pre�lo èisté obchodné imanie zaniknutej
spoloènosti. Ak v rozhodnutí o rozdelení nie je urèené,
na ktorú spoloènos� urèitá èas� obchodného majetku
prechádza, prechádza táto èas� majetku do podielové-
ho spoluvlastníctva v�etkých nástupníckych spoloè-
ností; podiely jednotlivých nástupníckych spoloèností
sa urèia pomerom, v akom na ne pre�lo èisté obchodné
imanie zaniknutej spoloènosti.

(5) Spoloèníci spoloènosti zanikajúcej splynutím,
zlúèením alebo rozdelením sa jej zánikom stávajú spo-
loèníkmi nástupníckej spoloènosti, ak zákon neusta-
novuje alebo zmluva o splynutí spoloèností alebo
zmluva o zlúèení spoloèností neurèuje inak.

(6) Na splynutie spoloèností alebo zlúèenie spoloè-
ností sa vy�aduje schválenie zmluvy o splynutí alebo
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zmluvy o zlúèení spoloèností, ktorá, ak zákon neusta-
novuje inak, obsahuje najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je

pridelené, splývajúcich alebo zluèujúcich sa spo-
loèností; v prípade splynutia aj právnu formu, ob-
chodné meno a sídlo spoloènosti, ktorá vznikne
splynutím,

b) podiely spoloèníkov zanikajúcich spoloèností v ná-
stupníckej spoloènosti, prípadne vý�ku vkladov
spoloèníkov v nástupníckej spoloènosti,

c) návrh spoloèenskej zmluvy, prípadne zakladate¾-
skej zmluvy a stanov spoloènosti, ktorá vznikne
splynutím,

d) urèenie dòa, od ktorého sa úkony zanikajúcich
spoloèností pova�ujú z h¾adiska úètovníctva za
úkony vykonané na úèet nástupníckej spoloènosti,

e) urèenie èasu, odkedy nadobudnú spoloèníci zani-
kajúcich spoloèností právo na podiel na zisku ako
spoloèníci nástupníckej spoloènosti,

f) urèenie èlenov �tatutárneho orgánu, prípadne do-
zornej rady spoloènosti, ktorá vznikne splynutím,
ak je nástupníckou spoloènos�ou spoloènos� s ru-
èením obmedzeným alebo akciová spoloènos�.�.

45. § 69 sa dopåòa odsekmi 7 a� 10, ktoré znejú:
�(7) Na schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy

o zlúèení spoloèností sa vy�aduje súhlas v�etkých spo-
loèníkov zanikajúcich spoloèností, v prípade zlúèenia
aj spoloèníkov nástupníckej spoloènosti, ak zákon ne-
ustanovuje alebo spoloèenské zmluvy týchto spoloè-
ností neurèujú inak.

(8) V zmluve o splynutí alebo v zmluve o zlúèení
spoloèností mo�no dohodnú�, �e niektorí spoloèníci
zanikajúcich spoloèností sa nestanú spoloèníkmi ná-
stupníckej spoloènosti a �e nástupnícka spoloènos� im
vyplatí vyrovnací podiel. Na platnos� tejto dohody sa
vy�aduje súhlas dotknutých spoloèníkov.

(9) Na rozdelenie spoloènosti sa vy�aduje schválenie
projektu rozdelenia spoloènosti. Projekt rozdelenia
musí obsahova� presný popis a urèenie èastí obchod-
ného majetku a záväzkov zanikajúcej spoloènosti, kto-
ré prechádzajú na jednotlivé nástupnícke spoloènosti,
a pravidlá rozdelenia podielov jednotlivých nástupníc-
kych spoloèností medzi spoloèníkov. Na obsah projek-
tu rozdelenia a jeho schválenie sa inak vz�ahujú pri-
merane ustanovenia odsekov 6 a� 8.

(10) Ak zlúèenie alebo rozdelenie spoloènosti zlúèe-
ním vy�aduje zmeny spoloèenskej zmluvy alebo stanov
nástupníckej spoloènosti a tieto zmeny nie sú súèas-
�ou zmluvy o zlúèení alebo projektu rozdelenia pri
rozdelení spoloènosti zlúèením, musí ich nástupnícka
spoloènos� schváli� spolu so zmluvou o zlúèení alebo
s projektom rozdelenia spoloènosti zlúèením; pri roz-
hodovaní o schválení zmien spoloèenskej zmluvy alebo
stanov platí ustanovenie odseku 7.�.

46. Za § 69 sa vkladajú § 69a a 69b, ktoré znejú:

�§ 69a

(1) Úèinky splynutia, zlúèenia alebo rozdelenia spo-

loènosti nastávajú jeho zápisom do obchodného regis-
tra. Zápisom do obchodného registra
a) prechádza imanie zanikajúcich spoloèností na ná-

stupnícku spoloènos�,
b) spoloèníci zanikajúcich spoloèností sa stávajú spo-

loèníkmi nástupníckej spoloènosti; ustanovenie
§ 69 ods. 8 tým nie je dotknuté,

c) spoloènosti zanikajúce splynutím, zlúèením alebo
rozdelením zanikajú,

d) pri splynutí alebo rozdelení vznikajú nástupnícke
spoloènosti.

(2) V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajú-
cej spoloènosti a zápis spoloèností vzniknutých sply-
nutím alebo rozdelením k tomu istému dòu. Výmaz
zanikajúcej spoloènosti a zápis zlúèenia alebo rozde-
lenia spoloènosti zlúèením pri nástupníckej spoloè-
nosti sa vykoná k tomu istému dòu.

(3) Pri splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloènosti
sa do obchodného registra zapisuje
a) pri ka�dej zo zanikajúcich spoloèností údaj o tom,

�e zanikla splynutím, zlúèením alebo rozdelením,
s uvedením obchodného mena, sídla a identifikaè-
ného èísla nástupníckej spoloènosti alebo v�etkých
nástupníckych spoloèností,

b) pri splynutí alebo rozdelení spoloènosti pri ka�dej
z novovzniknutých nástupníckych spoloèností ok-
rem údajov zapisovaných pri vzniku spoloènosti aj
údaj, �e vznikla splynutím alebo rozdelením, s uve-
dením obchodného mena, sídla a identifikaèného
èísla v�etkých spoloèností zanikajúcich splynutím
alebo rozdelením,

c) pri zlúèení alebo rozdelení spoloènosti zlúèením pri
ka�dej nástupníckej spoloènosti údaj o tom, �e je
právnym nástupcom, s uvedením obchodného me-
na, sídla a identifikaèného èísla v�etkých spoloè-
ností zanikajúcich zlúèením alebo rozdelením spo-
loènosti zlúèením.

(4) Návrh na zápis splynutia, zlúèenia alebo rozde-
lenia spoloènosti do obchodného registra podávajú
spoloène v�etky zanikajúce spoloènosti a nástupnícke
spoloènosti. Za novovznikajúce nástupnícke spoloè-
nosti podávajú tento návrh a sú oprávnení kona� vo
v�etkých veciach súvisiacich s ich vznikom èlenovia
�tatutárnych orgánov novovznikajúcich spoloèností,
ktorí sú urèení v schválenej zmluve o splynutí alebo
v schválenom projekte rozdelenia spoloènosti. K návr-
hu na zápis sa prikladá
a) rozhodnutie spoloèníkov, prípadne príslu�ného or-

gánu zanikajúcich spoloèností, a v prípade zlúèe-
nia alebo rozdelenia spoloènosti zlúèením aj roz-
hodnutia nástupníckych spoloèností o splynutí,
zlúèení alebo rozdelení spoloènosti a schválená
zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúèení spoloè-
ností, prípadne projekt rozdelenia spoloènosti,

b) spoloèenské zmluvy alebo stanovy novovznikajú-
cich nástupníckych spoloèností v prípade splynu-
tia alebo rozdelenia spoloènosti v znení schválenom
v zmluve o splynutí alebo v zmluve o zlúèení spo-
loèností,

c) úplné znenie spoloèenskej zmluvy alebo stanov ná-
stupníckych spoloèností v prípade zlúèenia alebo
rozdelenia spoloènosti zlúèením,
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d) rozhodnutie dozornej rady o vo¾be èlenov predsta-
venstva, ak je novovznikajúcou nástupníckou spo-
loènos�ou akciová spoloènos� a ak predstavenstvo
spoloènosti pod¾a stanov volí dozorná rada,

e) ïal�ie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a
osobitných predpisov na splynutie, zlúèenie alebo
rozdelenie spoloèností.

§ 69b

Zmena právnej formy spoloènosti

(1) Spoloènos� mô�e zmeni� svoju právnu formu na
inú právnu formu spoloènosti alebo na dru�stvo, ak
zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spo-
loènos� ako právnická osoba nezaniká.

(2) Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vy�a-
duje súhlas v�etkých spoloèníkov, ak zákon neustano-
vuje alebo spoloèenská zmluva neurèuje inak.

(3) Rozhodnutie o zmene právnej formy obsahuje
najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo spoloè-

nosti pred zmenou právnej formy,
b) právnu formu a obchodné meno spoloènosti po

zmene právnej formy,
c) podiely spoloèníkov v spoloènosti, prípadne vý�ku

vkladov spoloèníkov do spoloènosti po zmene práv-
nej formy; ak sa mení právna forma na akciovú
spoloènos�, aj podobu, druh, formu, menovitú hod-
notu a poèet akcií spoloèníkov po zmene právnej
formy,

d) návrh spoloèenskej zmluvy, prípadne stanov spo-
loènosti po zmene právnej formy,

e) urèenie osôb, ktoré budú �tatutárnym orgánom
alebo èlenmi �tatutárneho orgánu, prípadne dozor-
nej rady po zmene právnej formy, ak spoloènos�
mení právnu formu na spoloènos� s ruèením obme-
dzeným alebo na akciovú spoloènos�; urèenie èle-
nov predstavenstva akciovej spoloènosti sa nevy�a-
duje, ak spoloènos� mení právnu formu na akciovú
spoloènos� a ak predstavenstvo pod¾a stanov volí
dozorná rada.

(4) Ak mení právnu formu akciová spoloènos� alebo
spoloènos� s ruèením obmedzeným, je �tatutárny or-
gán spoloènosti povinný vypracova� písomnú správu,
v ktorej z právneho a ekonomického h¾adiska vysvetlí
a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí by�
poskytnutá spoloèníkom na nahliadnutie v sídle spo-
loènosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon
alebo urèuje spoloèenská zmluva alebo stanovy na
zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia
o konaní valného zhroma�denia; ustanovenie § 218c
ods. 4 sa pou�ije primerane. Dozorná rada, ak je zriade-
ná, preskúma správu �tatutárneho orgánu a predlo�í
svoje vyjadrenie k zamý�¾anej zmene právnej formy.

(5) Na základe dohody spoloèníkov mô�e niektorým
spoloèníkom zaniknú� úèas� v spoloènosti ku dòu
úèinnosti zmeny právnej formy a spoloènos� im vyplatí
vyrovnací podiel. Ak pod¾a zákona alebo spoloèenskej
zmluvy sa na prijatie rozhodnutia o zmene právnej
formy pod¾a odseku 3 nevy�aduje súhlas v�etkých
spoloèníkov, ustanovenie § 218j sa pou�ije primerane,

prièom pojem nástupnícka spoloènos� sa pova�uje za
oznaèenie spoloènosti po zmene právnej formy.

(6) Na zmenu právnej formy nie je potrebné uzavretie
osobitnej spoloèenskej zmluvy alebo zakladate¾skej
zmluvy a schválenie stanov.

(7) Úèinky zmeny právnej formy spoloènosti nastá-
vajú zápisom zmeny právnej formy do obchodného
registra. Zápisom zmeny právnej formy do obchodného
registra jestvuje spoloènos� alebo dru�stvo v právnej
forme, na akú boli zmenené. K návrhu na zápis zmeny
právnej formy do obchodného registra sa prikladá
a) rozhodnutie o zmene právnej formy,
b) spoloèenská zmluva alebo stanovy v znení schvále-

nom rozhodnutím o zmene právnej formy,
c) rozhodnutie dozornej rady o vo¾be èlenov predsta-

venstva, ak spoloènos� mení právnu formu na ak-
ciovú spoloènos� a ak predstavenstvo pod¾a stanov
volí dozorná rada,

d) znalecký posudok, ak spoloènos� mení právnu for-
mu na spoloènos� alebo na dru�stvo, na ktorých
vznik sa pod¾a zákona vy�aduje vlo�enie vkladov
spoloèníkov do spoloènosti, ktorým sa preukazuje,
�e hodnota vlastného imania spoloènosti ku dòu
spracovania návrhu rozhodnutia o zmene právnej
formy zodpovedá vý�ke vkladov spoloèníkov do spo-
loènosti alebo dru�stva po zmene právnej formy; na
znalecký posudok sa vz�ahuje ustanovenie § 59
ods. 3,

e) ïal�ie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a
osobitných predpisov na zmenu právnej formy spo-
loènosti.

(8) Ak mení právnu formu spoloènos� s ruèením
obmedzeným alebo akciová spoloènos� a ak po zmene
právnej formy spoloènos� nevytvára základné imanie
alebo vytvára ni��ie základné imanie ako pred zmenou
právnej formy, je �tatutárny orgán spoloènosti povin-
ný zmenu právnej formy oznámi� do 30 dní od úèin-
nosti zmeny právnej formy známym verite¾om spoloè-
nosti, ktorým vznikli poh¾adávky voèi spoloènosti pred
dòom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej
formy, a zverejni� ju dvakrát za sebou najmenej s tridsa�-
denným odstupom spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili
svoje poh¾adávky, ktoré majú voèi spoloènosti a ktoré
neboli oprávneným ku dòu nadobudnutia úèinnosti
zmeny právnej formy voèi tretím osobám splatné; usta-
novenie § 215 ods. 3 platí primerane. Spoloèníkom ne-
mo�no po zmene právnej formy poskytnú�  �iadne plne-
nie v súvislosti so zmenou právnej formy ani vyplati�
podiel na zisku pred uplynutím lehôt pod¾a § 215 ods. 3,
ak v�etkým verite¾om spoloènosti, ktorí vèas uplatnili
právo pod¾a § 215 ods. 3, sa neposkytlo dostatoèné za-
bezpeèenie. Ustanovenie § 215 ods. 6 platí primerane.�.

47. V § 70 ods. 1 sa slová �pokia¾ osobitný zákon
neustanovuje iný spôsob vyporiadania jej imania� na-
hrádzajú slovami �ak zákon neustanovuje inak�.

48. V § 70 ods. 2 prvá veta znie:
�Spoloènos� vstupuje do likvidácie ku dòu svojho

zru�enia, ak zákon neustanovuje inak.�.

49. V § 70 odsek 3 znie:
�(3) Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza
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na neho pôsobnos� �tatutárneho orgánu kona� v mene
spoloènosti pod¾a § 72. Ak je ustanovených viacero
likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva niè iné, má
túto pôsobnos� ka�dý z likvidátorov.�.

50. V § 71 odseky 1 a� 3 znejú:
�(1) Likvidáciu vykonáva �tatutárny orgán ako likvi-

dátor, ak zákon neustanovuje alebo spoloèenská zmlu-
va, prípadne zakladate¾ská listina alebo stanovy neur-
èujú inak. Ak �tatutárny orgán nie je ustanovený alebo
nemá ustanoveného �iadneho èlena alebo ak likvidátor
nie je vymenovaný bez zbytoèného odkladu, vymenuje
likvidátora súd; osobitný zákon mô�e ustanovi�, kto je
oprávnený navrhnú� súdu vymenovanie likvidátora.
Súd mô�e vymenova� za likvidátora niektorého zo spo-
loèníkov alebo �tatutárny orgán, alebo èlena �tatutár-
neho orgánu aj bez jeho súhlasu. Súd nevymenuje za
likvidátora takú osobu, ktorá pod¾a osobitného pred-
pisu nemô�e túto funkciu vykonáva�. Spoloèník, �ta-
tutárny orgán alebo èlen �tatutárneho orgánu, ktoré-
ho súd vymenoval za likvidátora, sa nemô�e vzda�
funkcie. Mô�e v�ak poda� návrh na súd, ktorý ho
vymenoval, o odvolanie z funkcie likvidátora, ak od
neho nemo�no spravodlivo po�adova�, aby ju vykoná-
val. Ak je likvidátorom právnická osoba, vykonáva v jej
mene pôsobnos� likvidátora �tatutárny orgán alebo
èlenovia �tatutárneho orgánu spoloène, ak spoloènos�
neurèí inú fyzickú osobu, ktorá bude za òu pôsobnos�
likvidátora vykonáva�. Fyzické osoby, ktoré vykonáva-
jú pôsobnos� likvidátora za právnickú osobu, sa zapi-
sujú do obchodného registra pod¾a § 28 ods. 6.

(2) V prípade zru�enia spoloènosti súdom vymenuje
likvidátora súd spôsobom pod¾a odseku 1.

(3) Ak výkon funkcie likvidátora zanikne smr�ou
likvidátora alebo z iných dôvodov, musí by� ustanove-
ný nový likvidátor bez zbytoèného odkladu spôsobom,
akým bol ustanovený predchádzajúci likvidátor.�.

51. V § 71 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Likvidátor, ktorého nevymenoval súd, sa mô�e
písomne vzda� svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie lik-
vidátora je úèinné jeho doruèením spoloènosti. Ak by
preru�ením výkonu likvidácie spoloènosti vznikla �ko-
da, je odstupujúci likvidátor povinný upozorni� spo-
loènos�, aké opatrenia treba urobi� na jej odvrátenie.
Ak spoloènos� bez zbytoèného odkladu neustanoví
nového likvidátora, vymenuje ho súd. Nový likvidátor
nemusí by� ustanovený, ak vykonáva funkciu aspoò
jeden zo skôr ustanovených likvidátorov.�.

Doteraj�ie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5
a 6.

52. § 71 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
�(7) Návrh na zápis likvidátora do obchodného regis-

tra, prípadne výmaz doteraj�ieho likvidátora podáva
ustanovený likvidátor alebo likvidátori. Ak likvidátora
vymenuje súd, zapí�e ho do obchodného registra bez
návrhu.�.

53. V § 75 ods. 1 sa za slová �a predlo�í ju spoloèní-
kom� vkladajú slová �alebo orgánu spoloènosti, ktorý
je oprávnený rozhodova� o zru�ení spoloènosti�.

54. V § 75 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
�Likvidátor je oprávnený zvola� valné zhroma�denie
spoloènosti na úèel predlo�enia úètovnej závierky, ko-
neènej správy a návrhu na rozdelenie likvidaèného
zostatku. Ustanovenia tohto zákona alebo stanov o zvo-
lávaní valného zhroma�denia sa pou�ijú primerane.
Spoloèníci alebo príslu�ný orgán spoloènosti rozhodu-
jú o návrhoch predlo�ených likvidátorom spôsobom
a väè�inou hlasov urèenou na prijatie rozhodnutia
o zru�ení spoloènosti.�.

55. V § 75 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Ak sa napriek opakovanej výzve likvidátora ku
koneènej správe a k návrhu na rozdelenie likvidaèné-
ho zostatku nevyjadrí zákonom ustanovený alebo spo-
loèenskou zmluvou urèený poèet spoloèníkov alebo ak
príslu�ný orgán spoloènosti k nim neprijme rozhodnu-
tie, pova�uje sa úètovná závierka, koneèná správa
a návrh na rozdelenie likvidaèného zostatku za schvá-
lené uplynutím jedného mesiaca odo dòa doruèenia
opakovanej výzvy likvidátora spoloèníkom alebo odo
dòa zasadnutia príslu�ného orgánu spoloènosti, ktorý
mal o návrhoch likvidátora rozhodnú�. Likvidátor ulo�í
likvidaèný zostatok do úschovy pod¾a osobitného zá-
kona. Ulo�ením likvidaèného zostatku do úschovy sa
pova�uje likvidácia za skonèenú. Úètovnú závierku
a koneènú správu spolu s návrhom na rozdelenie lik-
vidaèného zostatku likvidátor prilo�í k návrhu na vý-
maz spoloènosti z obchodného registra súdu. Úètovná
závierka a koneèná správa spolu s návrhom na rozdele-
nie likvidaèného zostatku sa ulo�ia do zbierky listín.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a� 6.

56. V § 75 ods. 5 sa slová �Do 30 dní po skonèení
likvidácie� nahrádzajú slovami �Do 90 dní po schválení
úètovnej závierky, koneènej správy o priebehu likvidá-
cie a návrhu na rozdelenie likvidaèného zostatku�.

57. V § 75 odsek 6 znie:
�(6) Odmenu likvidátora urèuje orgán spoloènosti,

ktorý likvidátora vymenoval. Likvidátor vymenovaný
súdom má nárok na náhradu primeraných výdavkov
a na odmenu za výkon funkcie. Ak nedôjde k dohode
medzi spoloènos�ou a likvidátorom vymenovaným sú-
dom o vý�ke odmeny, urèí na návrh likvidátora vý�ku
výdavkov a odmenu za výkon funkcie súd uznesením,
ktoré doruèí likvidátorovi a spoloènosti. Odmena lik-
vidátora je poh¾adávkou likvidátora voèi spoloènosti
a uhrádza sa z majetku spoloènosti.�.

58. Za § 75 sa vkladá § 75a, ktorý znie:

�§ 75a

Ak bola spoloènos� vymazaná z obchodného registra
a ak sa zistí ïal�í majetok spoloènosti, rozhodne súd
na návrh �tátneho orgánu, bývalého �tatutárneho or-
gánu, jeho èlena alebo spoloèníka, verite¾a, dl�níka
alebo z vlastného podnetu o dodatoènej likvidácii ma-
jetku bývalej spoloènosti a vymenuje likvidátora. Na
vymenovanie likvidátora sa nepou�ijú ustanovenia
§ 71 ods. 1. Po právoplatnosti rozhodnutia súd zapí�e
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likvidátora do obchodného registra. Na dodatoènú lik-
vidáciu sa primerane pou�ijú ustanovenia o likvidá-
cii.�.

59. Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:

�§ 81a

(1) Ka�dý spoloèník je oprávnený uplatni� v mene
spoloènosti nárok na splatenie vkladu alebo právo na
náhradu �kody, ktoré má spoloènos� voèi spoloèníkovi
alebo spoloèníkom. To neplatí, ak spoloènos� u� tieto
práva uplatòuje. Iná osoba ako spoloèník, ktorý �alobu
podal, alebo ním splnomocnená osoba nemô�e v súd-
nom konaní robi� úkony za spoloènos�.

(2) Spoloèník, ktorý uplatní v mene spoloènosti ná-
roky pod¾a odseku 1, je povinný zná�a� trovy súdneho
konania. Ak je spoloènosti priznaná náhrada trov ko-
nania, ten, ktorému bola ulo�ená náhrada týchto trov,
je povinný uhradi� ju spoloèníkovi, ktorý uplatnil ná-
roky za spoloènos�.�.

60. V § 88 ods. 1 písm. c) sa za slovo �dvaja� vkladá
slovo �ïal�í�.

61. V § 88 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové
písmeno g), ktoré znie:
�g) vydaním exekuèného príkazu na podiel spoloèní-

ka,�.

Doteraj�ie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).

62. V § 88 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
�Takúto dohodu o zmene spoloèenskej zmluvy je po-
trebné urobi� v lehote troch mesiacov od zru�enia
spoloènosti, inak toto právo zaniká a spoloènos� vstu-
puje do likvidácie.�.

63. § 88 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Ak bol konkurz na majetok spoloèníka, ktorého

úèas� v spoloènosti zanikla pod¾a odseku 1 písm. e),
právoplatným rozhodnutím súdu zru�ený z iných dô-
vodov ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre
nedostatok majetku, úèas� spoloèníka v spoloènosti
sa obnovuje. Ak spoloènos� u� vyplatila vyrovnací
podiel, má nárok na jeho vrátenie. To platí primerane,
aj ak bola právoplatným rozhodnutím súdu zastavená
exekúcia pod¾a osobitných zákonov.

(4) V prípade, ak spoloènos�, ktorá bola zru�ená
pod¾a odseku 1 písm. e) alebo písm. f), dosia¾ nezanik-
la, mô�u sa spoloèníci za splnenia podmienok uvede-
ných v odseku 3 dohodnú� zmenou spoloèenskej
zmluvy, �e spoloènos� naïalej trvá.�.

64. Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý znie:

�§ 88a

(1) Ak nastanú dôvody zru�enia spoloènosti pod¾a
§ 88 ods. 1 písm. a), c), d), e) a f) pri jednom spoloèní-
kovi alebo pri viacerých spoloèníkoch a ak v spoloè-
nosti zostáva iba jeden spoloèník, mô�e sa tento spo-
loèník rozhodnú�, �e prevezme ako právny nástupca
imanie spoloènosti bez jej likvidácie.

(2) Rozhodnutie musí spoloèník urobi� do jedného
mesiaca odo dòa, keï nastal dôvod pod¾a odseku 1,
inak toto právo zaniká a zru�ená spoloènos� vstupuje
do likvidácie. Rozhodnutie spoloèníka pod¾a odseku 1
musí ma� písomnú formu s  osvedèeným podpisom.

(3) Ak je spoloèníkom spoloènos� s ruèením obme-
dzeným alebo akciová spoloènos�, vy�aduje sa na roz-
hodnutie pod¾a odseku 1 súhlas valného zhroma�de-
nia. Lehota pod¾a odseku 2 sa predl�uje o èas
ustanovený týmto zákonom alebo urèený spoloèen-
skou zmluvou alebo stanovami na zvolanie valného
zhroma�denia.

(4) Úèinky prevzatia imania spoloènosti spoloèní-
kom nastávajú zápisom do obchodného registra. Zápi-
som do obchodného registra prechádzajú na spoloèní-
ka aj práva a povinnosti zaniknutej spoloènosti
vyplývajúce z pracovnoprávnych vz�ahov.

(5) Do obchodného registra sa zapisuje
a) pri zanikajúcej spoloènosti údaj o tom, �e imanie

spoloènosti prevzal spoloèník, s uvedením jeho ob-
chodného mena, sídla a identifikaèného èísla alebo
mena, bydliska a rodného èísla,

b) pri spoloèníkovi, ktorý prevzal imanie spoloènosti,
údaj o tom, �e prevzal imanie spoloènosti, s uvede-
ním jej obchodného mena, sídla a identifikaèného
èísla, iba ak je zapísaný v obchodnom registri.

(6) Návrh na zápis do obchodného registra podáva
spoloèník. Návrh musí by� dolo�ený rozhodnutím
o prevzatí imania spoloènosti pod¾a odseku 1. Ak je
spoloèník, ktorý prevzal imanie spoloènosti, zapísaný
v obchodnom registri, vykonajú sa zápisy pod¾a odse-
ku 5 k tomu istému dòu.�.

65. V § 89 sa za slová �v § 88 ods. 2� vkladajú slová
�a § 88a�.

66. § 93 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Komanditista je povinný vlo�i� do spoloènosti

vklad vo vý�ke urèenej spoloèenskou zmluvou, najme-
nej v�ak vo vý�ke 10 000 Sk. Vklad je povinný splati�
v lehote urèenej spoloèenskou zmluvou, inak bez zby-
toèného odkladu po vzniku spoloènosti, prípadne po
vzniku svojej úèasti v spoloènosti.�.

67. V § 94 písm. d) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: �pri osobách,
ktoré sú komplementármi, sa uvádza aj rodné èíslo
fyzickej osoby alebo identifikaèné èíslo právnickej oso-
by, ak bolo pridelené; pri zahraniènej fyzickej osobe sa
uvádza dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo pride-
lené,�.

68. § 97 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) Na oprávnenie spoloèníka uplatni� v mene spo-

loènosti právo na splatenie vkladu alebo právo na
náhradu �kody, ktoré má spoloènos� voèi spoloèníkovi
alebo spoloèníkom, sa pou�ije ustanovenie § 81a.�.

69. V § 105a odsek 1 znie:
�(1) Spoloènos� s jedným spoloèníkom nemô�e by�

jediným zakladate¾om alebo jediným spoloèníkom inej
spoloènosti. Fyzická osoba mô�e by� jediným spoloè-
níkom najviac v troch spoloènostiach.�.
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70. V § 105a ods. 2 sa slová �ktorej spoloèníkmi sú
osoby uvedené v odseku 1, bol vyhlásený konkurz,
mô�u tieto osoby� nahrádzajú slovami �ktorá má jed-
ného spoloèníka, bol vyhlásený konkurz, mô�e táto
osoba�.

71. § 106 znie:

�§ 106

Spoloènos� zodpovedá za poru�enie svojich záväzkov
celým svojím majetkom. Spoloèník ruèí za záväzky
spoloènosti do vý�ky svojho nesplateného vkladu za-
písaného v obchodnom registri. Plnenie za spoloènos�
poskytnuté z dôvodu ruèenia sa zapoèítava na splate-
nie vkladu, inak mô�e spoloèník po�adova� náhradu
od spoloènosti. Ak nemô�e dosiahnu� túto náhradu,
mô�e po�adova� náhradu od ka�dého z ostatných spo-
loèníkov v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podie¾a
na základnom imaní spoloènosti.�.

72. V § 108 odsek 2 znie:
�(2) Spoloèník nemô�e jednostranným právnym úko-

nom zapoèíta� svoju poh¾adávku voèi spoloènosti proti
poh¾adávke spoloènosti na splatenie vkladu, ku ktoré-
mu sa zaviazal; ustanovenie § 106 tým nie je dotknu-
té.�.

73. V § 109 odsek 3 znie:
�(3) Ak sa spoloèník zaväzuje vlo�i� do spoloènosti

nepeòa�ný vklad, musí spoloèenská zmluva obsahova�
urèenie predmetu nepeòa�ného vkladu a urèenie pe-
òa�nej sumy, v akej sa nepeòa�ný vklad zapoèítava na
vklad spoloèníka, ku ktorému sa zaviazal.�.

74. V § 110 ods. 1 písm. d) sa za slovo �spoloèníka�
vkladajú slová �a vý�ku splatených vkladov� a na kon-
ci sa pripájajú tieto slová: �a urèenie peòa�nej sumy,
v akej sa nepeòa�ný vklad zapoèítava na vklad spoloè-
níka, ku ktorému sa zaviazal�.

75. V § 110 ods. 1 písm. e) sa za slová �mená a byd-
liská� vkladajú slová �a rodné èísla�, èiarka na konci
sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
�pri zahraniènej fyzickej osobe sa uvádza dátum naro-
denia, ak rodné èíslo nebolo pridelené,�.

76. V § 110 ods. 1 písm. f) sa za slová �mená a byd-
liská� vkladajú slová �a rodné èísla�, èiarka na konci
sa nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová:
�pri zahraniènej fyzickej osobe sa uvádza dátum naro-
denia, ak rodné èíslo nebolo pridelené,�.

77. V § 110 sa odsek 1 dopåòa písmenami g) a� k),
ktoré znejú:
�g) urèenie správcu vkladov pod¾a § 60 ods. 1,
h) vý�ku rezervného fondu, ak spoloènos� vytvára re-

zervný fond pri svojom vzniku, a vý�ku, do ktorej je
spoloènos� povinná rezervný fond dopåòa�, a spô-
sob dopåòania,

i) výhody poskytnuté osobám podie¾ajúcim sa na za-
lo�ení spoloènosti alebo na èinnostiach smerujú-
cich k nadobudnutiu oprávnenia na jej èinnos�,

j) predpokladané náklady spoloènosti súvisiace so
zalo�ením a vznikom spoloènosti,

k) ïal�ie údaje, ak tak ustanovuje zákon.�.

78. V § 112 odsek 2 znie:
�(2) K návrhu na zápis do obchodného registra sa

prikladá
a) spoloèenská zmluva alebo zakladate¾ská listina,
b) stanovy, ak boli prijaté,
c) písomné vyhlásenie správcu vkladu pod¾a § 60

ods. 4,
d) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, �e hod-

nota nepeòa�ného vkladu zodpovedá hodnote pre-
vzatého vkladu do spoloènosti, ak sa do spoloènosti
vlo�ili nepeòa�né vklady,

e) oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania,
ktorý sa navrhuje zapísa�, ak je spoloènos� zalo�ená
na úèel podnikania,

f) výpis z registra trestov prvých konate¾ov,
g) ak spoloènos� zalo�ila jedna fyzická osoba, písomné

vyhlásenie zakladate¾a, �e nie je jediným spoloèní-
kom vo viac ako dvoch spoloènostiach s ruèením
obmedzeným (§ 105a ods. 1),

h) ak spoloènos� zalo�ila jedna spoloènos� s ruèením
obmedzeným, písomné vyhlásenie zakladate¾a, �e
spoloènos� s ruèením obmedzeným, ktorá je zakla-
date¾om, má viac spoloèníkov (§ 105a ods. 1),

i) ïal�ie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a
osobitných predpisov na zalo�enie a vznik spoloè-
nosti.�.

79. V § 112 sa vypú��a odsek 3.

80. V § 113 ods. 1 sa za slová �v lehote� vkladajú
slová �ustanovenej zákonom, prípadne� a vypú��ajú sa
slová �prípadne v stanovách� a za slová �od jeho vstu-
pu do spoloènosti� sa vkladajú slová �alebo od prevza-
tia záväzku na nový vklad�.

81. V § 113 ods. 2 sa za slovom �zmluva� vypú��a
èiarka a slová �prípadne stanovy� a slová �neurèujú
inak� sa nahrádzajú slovami �neurèuje inak�.

82. V § 113 ods. 5 sa slovo �mô�e� nahrádza slovami
�prechádza na� a za slovo �spoloènos�� sa vkladá èiar-
ka a slová �ktorá ho mô�e�.

83. V § 113 odsek 6 znie:
�(6) Ak sa neprevedie obchodný podiel pod¾a odseku

5, rozhodne valné zhroma�denie do �iestich mesiacov
odo dòa, keï bol spoloèník vylúèený, o zní�ení základ-
ného imania o vklad vylúèeného spoloèníka; inak mô-
�e súd spoloènos� aj bez návrhu zru�i� a nariadi� jej
likvidáciu.�.

84. V § 115 odseky 2 a� 4 znejú:
�(2) Spoloèník mô�e previes� svoj obchodný podiel na

inú osobu, ak to spoloèenská zmluva pripú��a. Spolo-
èenská zmluva mô�e urèi�, �e na prevod obchodného
podielu na inú osobu sa vy�aduje súhlas valného
zhroma�denia.

(3) Zmluva o prevode obchodného podielu musí
ma� písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia
osvedèi�. Nadobúdate¾, ktorý nie je spoloèníkom, v nej
musí vyhlási�, �e pristupuje k spoloèenskej zmluve,
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prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ruèí za
splácanie vkladu nadobúdate¾om tohto podielu.

(4) Úèinky prevodu obchodného podielu pod¾a odse-
kov 1 a 2 nastávajú voèi spoloènosti odo dòa doruèe-
nia zmluvy o prevode obchodného podielu spoloènosti,
ak nenastanú a� s neskor�ou úèinnos�ou zmluvy, nie
v�ak skôr, ako valné zhroma�denie vysloví súhlas
s prevodom obchodného podielu, ak pod¾a zákona ale-
bo spoloèenskej zmluvy sa súhlas valného zhroma�de-
nia na prevod obchodného podielu vy�aduje.�.

85. V § 116 odsek 2 znie:
�(2) Obchodný podiel sa dedí. Spoloèenská zmluva

mô�e dedenie obchodného podielu vylúèi�, ak nejde
o spoloènos� s jediným spoloèníkom. Dediè, ak nie je
jediným spoloèníkom, sa mô�e domáha� zru�enia svo-
jej úèasti súdom, ak nemo�no od neho spravodlivo
po�adova�, aby bol spoloèníkom; ustanovenia § 113
ods. 5 a 6 platia primerane.�.

86. Za § 117 sa vkladá § 117a, ktorý znie:

�§ 117a

(1) Na obchodný podiel mo�no zriadi� zálo�né právo.
Ak tento zákon neustanovuje inak, vz�ahujú sa na
zálo�né právo na obchodný podiel ustanovenia osobit-
ného zákona.

(2) Zálo�né právo na obchodný podiel vzniká na
základe písomnej zálo�nej zmluvy na obchodný podiel.
Podpisy na zálo�nej zmluve musia by� osvedèené.

(3) Obchodný podiel nemô�e by� predmetom zálo�-
ného práva, ak spoloèenská zmluva nepripú��a prevod
obchodného podielu. Ak sa obchodný podiel mô�e
prevádza� iba so súhlasom valného zhroma�denia,
vy�aduje sa súhlas valného zhroma�denia aj na zria-
denie zálo�ného práva na obchodný podiel, inak zálo�-
né právo nevznikne; na prevod zalo�eného obchodné-
ho podielu pri výkone zálo�ného práva sa súhlas
valného zhroma�denia nevy�aduje. Ak sa pod¾a spolo-
èenskej zmluvy vy�aduje na prevod obchodného po-
dielu splnenie inej podmienky, vy�aduje sa splnenie
tejto podmienky aj na vznik zálo�ného práva.

(4) Zálo�né právo na obchodný podiel vzniká zápi-
som do obchodného registra. Návrh na zápis zálo�ného
práva alebo jeho výmaz je oprávnený poda� zálo�ný
verite¾ alebo zálo�ca. Návrh na zápis sa dokladá zálo�-
nou zmluvou a listinami preukazujúcimi splnenie
podmienok pod¾a odseku 3. Návrh na výmaz sa dokla-
dá listinami preukazujúcimi zánik zálo�ného práva.

(5) Poèas trvania zálo�ného práva na obchodný po-
diel vykonáva práva spojené s úèas�ou v spoloènosti
spoloèník.�.

87. V § 118 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
�(1) Spoloènos� vedie zoznam spoloèníkov, do ktoré-

ho sa zapisuje meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej
osoby spoloèníka alebo obchodné meno, alebo názov,
sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby spoloèníka
s uvedením vý�ky vkladu a rozsahu jeho splatenia.
V prípade zahraniènej právnickej osoby sa identifikaè-
né èíslo uvádza, ak je pridelené; pri zahraniènej fyzic-

kej osobe sa uvádza jej dátum narodenia, ak rodné
èíslo nebolo pridelené. Ka�dý spoloèník má právo na-
hliada� do zoznamu spoloèníkov; spoloènos� je povin-
ná na �iados� spoloèníka vyda� mu výpis zo zoznamu
spoloèníkov.�.

Doteraj�í text § 118 sa oznaèuje ako odsek 2.

88. V § 118 ods. 2 sa v druhej vete slová �Týmto
zápisom� nahrádzajú slovami �Zápisom do obchodné-
ho registra�.

89. § 120 znie:

�§ 120

(1) Spoloènos� nemô�e nadobúda� vlastné obchodné
podiely, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak spoloènos� pod¾a tohto zákona nadobudne
vlastný obchodný podiel, nemô�e vykonáva� práva
spoloèníka a je povinná postupova� primerane pod¾a
§ 113 ods. 5 a 6; ustanovenie § 161d ods. 2 sa pou�ije
primerane.

(3) Ovládaná osoba nemô�e nadobúda� obchodný
podiel osoby, ktorá ju ovláda; to neplatí, ak nadobudne
tento obchodný podiel dedením alebo ak vstupuje ako
právny nástupca do v�etkých práv a povinností osoby,
ktorá bola majite¾om tohto obchodného podielu.

(4) Ak ovládaná osoba pod¾a tohto zákona nadobud-
ne obchodný podiel osoby, ktorá ju ovláda, nemô�e
vykonáva� práva spoloèníka a je povinná tento ob-
chodný podiel do �iestich mesiacov od jeho nadobud-
nutia previes� na iného spoloèníka alebo na tretiu
osobu. Ak tak neurobí, súd ju mô�e aj bez návrhu
zru�i� a nariadi� jej likvidáciu, ak ovládaná osoba
v ustanovenej lehote nepodala návrh na zru�enie svo-
jej úèasti v spoloènosti súdom pod¾a § 148; ustanove-
nia § 68 ods. 6 a 7 sa pou�ijú primerane.�.

90. § 122 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Ka�dý spoloèník je oprávnený v mene spoloènos-

ti uplatni� nároky na náhradu �kody alebo iné nároky,
ktoré má spoloènos� voèi konate¾ovi, alebo uplatni�
nároky na splatenie vkladu proti spoloèníkovi, ktorý je
v ome�kaní so splatením vkladu, prípadne nároky na
vrátenie plnenia vyplateného spoloèníkovi v rozpore so
zákonom. To neplatí, ak spoloènos� u� tieto nároky
uplatòuje. Iná osoba ako spoloèník, ktorý �alobu po-
dal, alebo ním splnomocnená osoba nemô�e v súdnom
konaní robi� úkony v mene spoloènosti.

(4) Spoloèník, ktorý uplatní v mene spoloènosti ná-
roky pod¾a odseku 3, je povinný zná�a� trovy súdneho
konania. Ak je spoloènosti priznaná náhrada trov ko-
nania, ten, ktorému bola ulo�ená náhrada týchto trov,
je povinný uhradi� ju spoloèníkovi, ktorý uplatòoval
nároky za spoloènos�.�.

91. V § 123 odsek 2 znie:
�(2) Spoloènos� mô�e vypláca� podiely na zisku len

pri splnení podmienok pod¾a § 179 ods. 3 a 4. Spoloè-
nos� nesmie vypláca� najmä úroky z vkladov do spo-
loènosti a preddavky na podiely na zisku.�.
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  92. V § 124 ods. 1 prvá veta znie:
�Spoloènos� vytvára rezervný fond (§ 67) v  èase

a  vo  vý�ke, ktorú urèuje spoloèenská zmluva; ak sa
rezervný fond nevytvorí u� pri vzniku spoloènosti, je
spoloènos� povinná ho vytvori� z èistého zisku vykáza-
ného v riadnej úètovnej závierke za rok, v ktorom sa
zisk po prvý raz vytvorí, a to vo vý�ke najmenej 5 %
z èistého zisku, nie v�ak viac ako 10 % základného
imania.�.

  93. V § 124 odsek 2 znie:
�(2) O pou�ití rezervného fondu rozhodujú konatelia

v súlade s ustanovením § 67 ods. 1.�.

  94. V § 125 ods. 1 písm. a) sa slovo �odmietnutie�
nahrádza slovom �schválenie�.

  95. V § 125 ods. 1 písmeno b) znie:
�b) schva¾ovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolido-

vanej úètovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení
zisku alebo úhrade strát,�.

  96. V § 125 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú
tieto slová: �ak je zákonom alebo spoloèenskou zmlu-
vou zverené do pôsobnosti valného zhroma�denia,�.

  97. V § 125 ods. 1 písm. e) sa na konci vypú��a
èiarka a pripájajú sa tieto slová: �a rozhodovanie o ne-
peòa�nom vklade,�.

  98. V § 125 ods. 1 písm. h) sa na konci vypú��a
èiarka a pripájajú sa tieto slová: �a rozhodovanie o po-
daní návrhu pod¾a § 149,�.

  99. V § 125 ods. 1 písm. i) sa za slová �o zru�ení
spoloènosti� vkladajú slová �alebo o zmene právnej
formy�.

100. V § 127 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �ak spoloèenská
zmluva neurèuje inak.�.

101. V § 127 ods. 2 sa vypú��ajú slová �stanovy
alebo� a slovo �neurèujú� sa nahrádza slovom �neur-
èuje�.

102. V § 127 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
�Spoloèenská zmluva mô�e urèi� vy��í poèet hlasov

potrebných na prijatie týchto rozhodnutí.�.

103. V § 127 ods. 5 sa vypú��a písmeno c).

104. V § 127 ods. 5 sa vypú��a veta �To neplatí, ak
ide o spoloènos� s jedným spoloèníkom.�.

105. § 127 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhroma�-

denia uzná�a� sa a pri hlasovaní na valnom zhroma�-
dení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoloèník nemô�e
vykonáva�. To platí primerane aj na prijímanie rozhod-
nutí spoloèníkov mimo valného zhroma�denia.�.

106. V § 128 odsek 2 znie:
�(2) Ustanovenie § 193 sa pou�ije primerane.�.

107. V § 129 odsek 1 znie:
�(1) Termín a program valného zhroma�denia treba

oznámi� spoloèníkom v lehote urèenej spoloèenskou
zmluvou, inak najmenej 15 dní pred dòom jeho kona-
nia. Valné zhroma�denie sa zvoláva písomnou pozván-
kou, ak spoloèenská zmluva neurèuje inak.�.

108. V § 129 ods. 2 sa v prvej vete slová �mô�u
spoloèníci, ktorých vklady prevy�ujú� nahrádzajú slo-
vami �mô�e ka�dý spoloèník, ktorého vklad dosahuje�
a v druhej vete sa za slová �valné zhroma�denie� vkla-
dajú slová �tak, aby sa konalo�.

109. V § 130 druhá veta znie: 
�Návrh uznesenia predkladá spoloèníkom na vyjadre-
nie konate¾ alebo spoloèník, alebo spoloèníci, ktorých
vklady dosahujú 10 % základného imania, alebo do-
zorná rada, ak je zriadená, spolu s oznámením lehoty
na písomné vyjadrenie, v ktorej ho spoloèníci zasielajú
na adresu sídla spoloènosti.�.

110. V § 130 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie:
�Spoloèenská zmluva mô�e urèi�, �e toto právo má aj
spoloèník, ktorého vý�ka vkladu je menej ako 10 %
základného imania.�.

111. V § 131 ods. 1 sa slová �po�iada� súd, aby
vyslovil neplatnos�� nahrádzajú slovami �poda� návrh
na súd na urèenie neplatnosti� a za prvú vetu sa
vkladá nová druhá veta, ktorá znie: �Rovnaké právo
má aj bývalý spoloèník alebo konate¾, ak sa ho uzne-
senie valného zhroma�denia týka.�.

112. V § 131 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2,
ktorý znie:

�(2) Súd mô�e na návrh spoloèníka urèi� neplatnos�
uznesenia valného zhroma�denia, len ak poru�enie
zákona, spoloèenskej zmluvy alebo stanov mohlo ob-
medzi� práva spoloèníka, ktorý sa urèenia neplatnosti
domáha.�.

Doteraj�ie odseky 2 a� 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a� 5.

113. V § 132 sa na konci pripája táto veta: �Rozhod-
nutie jediného spoloèníka urobené pri výkone pôsob-
nosti valného zhroma�denia musí ma� písomnú formu
a musí ho podpísa�, ak tento zákon neustanovuje
inak.�.

114. Doteraj�í text § 132 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Zmluvy uzatvorené medzi spoloènos�ou a jej
jediným spoloèníkom, ak tento spoloèník súèasne ko-
ná v mene spoloènosti, musia ma� písomnú formu.�.

115. V § 133 ods. 1 sa vypú��ajú slová �alebo stano-
vy� a slovo �neurèujú� sa nahrádza slovom �neurèuje�.

116. V § 133 ods. 3 sa v prvej vete vypú��a èiarka
a slovo �stanovy�.

117. V § 134 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: �ak spoloèenská zmluva
neurèí vy��í poèet hlasov.�.

118. Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý znie:
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�§ 135a

(1) Konatelia sú povinní vykonáva� svoju pôsobnos�
s odbornou starostlivos�ou a v súlade so záujmami
spoloènosti a v�etkých jej spoloèníkov. Najmä sú po-
vinní zaobstara� si a pri rozhodovaní zoh¾adni� v�etky
dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnu-
tia, zachováva� mlèanlivos� o dôverných informáciách
a skutoènostiach, ktorých prezradenie tretím osobám
by mohlo spoloènosti spôsobi� �kodu alebo ohrozi� jej
záujmy alebo záujmy jej spoloèníkov, a pri výkone
svojej pôsobnosti nesmú uprednostòova� svoje záuj-
my, záujmy len niektorých spoloèníkov alebo záujmy
tretích osôb pred záujmami spoloènosti.

(2) Konatelia, ktorí poru�ili svoje povinnosti pri vý-
kone svojej pôsobnosti, sú povinní spoloène a  neroz-
dielne nahradi� �kodu, ktorú tým spoloènosti spôsobi-
li. Najmä sú povinní nahradi� �kodu, ktorá spoloènosti
vznikla tým, �e
a) poskytli plnenie spoloèníkom v rozpore s týmto zá-

konom,
b) nadobudli majetok v rozpore s § 59a.

(3) Konate¾ nezodpovedá za �kodu, ak preuká�e, �e
postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou
starostlivos�ou a v dobrej viere, �e koná v záujme spo-
loènosti. Konatelia nezodpovedajú za �kodu spôsobe-
nú spoloènosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie
valného zhroma�denia; to neplatí, ak je uznesenie
valného zhroma�denia v rozpore s právnymi predpis-
mi alebo stanovami. Ak má spoloènos� zriadenú dozor-
nú radu, konate¾ov nezbavuje zodpovednosti, ak ich
konanie dozorná rada schválila.

(4) Dohody medzi spoloènos�ou a konate¾om, ktoré
vyluèujú alebo obmedzujú zodpovednos� konate¾a, sú
zakázané; spoloèenská zmluva ani stanovy nemô�u
obmedzi� alebo vylúèi� zodpovednos� konate¾a. Spo-
loènos� sa mô�e vzda� nárokov na náhradu �kody voèi
konate¾om alebo uzatvori� s nimi dohodu o urovnaní
najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak
s tým vysloví súhlas valné zhroma�denie a ak proti
takémuto rozhodnutiu na valnom zhroma�dení ne-
vznesie do zápisnice protest spoloèník alebo spoloèní-
ci, ktorých vklady dosahujú 10 % vý�ky základného
imania.

(5) Nároky spoloènosti na náhradu �kody voèi kona-
te¾om mô�e uplatni� vo svojom mene a na vlastný úèet
verite¾ spoloènosti, ak nemô�e uspokoji� svoju poh¾a-
dávku z majetku spoloènosti. Ustanovenia odsekov 1
a� 3 sa pou�ijú primerane. Nároky verite¾ov spoloènos-
ti voèi konate¾om nezanikajú, ak sa spoloènos� vzdá
nárokov na náhradu �kody alebo s nimi uzatvorí do-
hodu o urovnaní. Ak je na majetok spoloènosti vyhlá-
sený konkurz, uplatòuje nároky verite¾ov spoloènosti
voèi konate¾om správca konkurznej podstaty.�.

119. V § 138 písmeno c) znie:
�c) preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú,

prípadne predbe�nú úètovnú závierku a návrh na
rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá
svoje vyjadrenie valnému zhroma�deniu,�.

120. Doteraj�í text § 138 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Èlenovia dozornej rady majú právo po�adova� od
konate¾ov informácie a vysvetlenia o v�etkých zále�i-
tostiach spoloènosti a nahliada� do v�etkých obchod-
ných a úètovných kníh a iných dokladov spoloènosti.�.

121. V § 139 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
�a ustanovenia § 135a sa pou�ijú primerane�.

122. V § 140 ods. 1 sa slová �sú oprávnení zúèast-
òova� sa� nahrádzajú slovami �sa zúèastòujú�.

123. Doteraj�í text § 141 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Na platnos� zmeny spoloèenskej zmluvy, ktorou
sa roz�irujú povinnosti ulo�ené spoloèenskou zmluvou
spoloèníkom alebo  zu�ujú, prípadne obmedzujú prá-
va priznané spoloèníkom spoloèenskou zmluvou, sa
vy�aduje súhlas v�etkých spoloèníkov, ktorých sa táto
zmena týka.

(3) Ak sa prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je
zmena obsahu spoloèenskej zmluvy, pova�uje sa toto
rozhodnutie za rozhodnutie o zmene spoloèenskej
zmluvy. Konatelia sú povinní po ka�dej zmene spolo-
èenskej zmluvy vyhotovi� bez zbytoèného odkladu úpl-
né znenie spoloèenskej zmluvy, za ktorého úplnos�
a správnos� zodpovedajú.�.

124. V § 143 odseky 1 a 2 znejú:
�(1) Ak spoloèenská zmluva alebo rozhodnutie val-

ného zhroma�denia o zvý�ení základného imania ne-
urèí inak, majú doteraj�í spoloèníci prednostné právo
prevzia� záväzok na nové vklady v pomere zodpoveda-
júcom ich doteraj�ím vkladom, a to v lehote urèenej
spoloèenskou zmluvou, inak do jedného mesiaca od
prijatia rozhodnutia valného zhroma�denia o zvý�ení
základného imania.

(2) Ak sa má základné imanie zvy�ova� nepeòa�nými
vkladmi, schva¾uje valné zhroma�denie nepeòa�ný
vklad a vý�ku peòa�nej sumy, v akej sa nepeòa�ný
vklad zapoèíta na vklad spoloèníka.�.

125. V § 143 ods. 3 sa za slovo �záujemca� vkladá
èiarka a pripájajú sa slová �ktorý nie je spoloèníkom
spoloènosti,�.

126. § 143 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Na zvý�enie základného imania novými vkladmi

sa pou�ijú primerane ustanovenia o splácaní vkladov
pri zalo�ení spoloènosti.�.

127. § 144 znie:

�§ 144

Valné zhroma�denie mô�e rozhodnú�, �e nerozdele-
ný zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku,
ktoré spoloènos� mô�e pou�i� pod¾a zákona bez obme-
dzenia, sa pou�ijú na zvý�enie základného imania.
Spoloènos� mô�e takto zvý�i� základné imanie iba pri
dodr�aní podmienok pod¾a § 179 ods. 3 a 4. Ustano-
venie § 208 ods. 2 sa pou�ije primerane.�.
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128. § 148 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Ak spoloèenská zmluva nepripú��a prevod ob-

chodného podielu alebo ak sa na prevod obchodného
podielu vy�aduje súhlas valného zhroma�denia, má
exekúcia na obchodný podiel spoloèníka rovnaké úèin-
ky ako zru�enie jeho úèasti v spoloènosti súdom.

(4) Ak bol konkurz na majetok spoloèníka, ktorého
úèas� v spoloènosti zanikla pod¾a odseku 2, právoplat-
ným rozhodnutím súdu zru�ený z iných dôvodov ako
po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedosta-
tok majetku a spoloènos� doposia¾ nepou�ila jeho ob-
chodný podiel pod¾a § 113 ods. 5 a 6, úèas� spoloèníka
v spoloènosti sa obnovuje; ak spoloènos� u� vyplatila
vyrovnací podiel, má nárok na jeho vrátenie. To platí
primerane aj  vtedy, ak bola právoplatným rozhodnu-
tím súdu zastavená exekúcia pod¾a osobitného záko-
na.�.

129. Za § 152 sa vkladajú § 152a a 152b, ktoré
znejú:

 �§ 152a

(1) Na splynutie spoloèností alebo zlúèenie spoloè-
ností sa pou�ijú primerane ustanovenia § 218a a�
218k, ak zákon neustanovuje inak.

(2) O schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy
o zlúèení spoloèností rozhodujú na návrh konate¾ov
valné zhroma�denia v�etkých zanikajúcich spoloènos-
tí, v prípade zlúèenia aj valné zhroma�denie nástup-
níckej spoloènosti. Rozhodnutie valného zhroma�de-
nia sa prijíma dvojtretinovou väè�inou hlasov v�etkých
spoloèníkov, ak spoloèenská zmluva nevy�aduje vy��í
poèet hlasov.

(3) Ak spoloèenská zmluva spoloènosti zanikajúcej
splynutím alebo zlúèením pripú��a prevod obchodné-
ho podielu na inú osobu a nástupnícka spoloènos�
takýto prevod nepripú��a, vy�aduje sa na schválenie
splynutia alebo zlúèenia spoloèností a na schválenie
zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností
súhlas v�etkých spoloèníkov tejto zanikajúcej spoloè-
nosti.

(4) Listiny pod¾a § 218c ods. 2 sa zasielajú spoloèní-
kom spoloènosti spolu s pozvánkou na valné zhroma�-
denie. Tieto listiny sa nemusia poskytnú� k nahliad-
nutiu v sídle spoloènosti; ustanovenia § 218a ods. 5
a § 218c ods. 4 sa nepou�ijú. Konatelia spoloènosti sú
povinní od zvolania valného zhroma�denia poskytnú�
ka�dému spoloèníkovi na po�iadanie podstatné infor-
mácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú splynutia alebo
zlúèenia spoloèností; na toto právo musia by� spoloè-
níci upozornení v pozvánke na valné zhroma�denie.

(5) Ak spoloènos� nemá ustanovenú dozornú radu,
ustanovenie § 218b ods. 2 sa nepou�ije. Vypracovanie
správy konate¾ov sa nevy�aduje, ak sa v�etci spoloèní-
ci písomne alebo do zápisnice z valného zhroma�denia
vzdajú práva na jej predlo�enie.

(6) Preskúmanie návrhu zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností audítorom pod¾a § 218a
ods. 2 a� 4 sa vy�aduje len vtedy, ak o to po�iada
niektorý zo spoloèníkov splývajúcich alebo zluèujú-

cich sa spoloèností; náklady zná�a spoloènos�. Ak
spoloènos� nevyhovela �iadosti spoloèníka a spoloèník
po�iada o zaznamenanie tejto skutoènosti do zápisni-
ce z valného zhroma�denia, ktoré rozhoduje o splynutí
alebo zlúèení spoloèností, pova�uje sa to za protest
proti rozhodnutiu valného zhroma�denia o splynutí
alebo zlúèení spoloèností.

§ 152b

Na rozdelenie spoloènosti sa pou�ijú primerane
ustanovenia § 152a, 218m a� 218o.�.

130. § 154 sa dopåòa odsekmi 3 a� 5, ktoré znejú:
�(3) Akciová spoloènos� mô�e by� súkromnou akcio-

vou spoloènos�ou alebo verejnou akciovou spoloènos-
�ou. Za verejnú akciovú spoloènos� sa pova�uje spo-
loènos�, ktorá vydala v�etky akcie alebo èas� akcií na
základe verejnej výzvy na upisovanie akcií alebo ktorej
akcie prijala burza na obchodovanie na trhu cenných
papierov. Za vydanie akcií na základe verejnej výzvy
na upisovanie akcií sa tie� pova�uje, ak upí�e v�etky
akcie obchodník s cennými papiermi na základe zmlu-
vy o obstaraní vydania akcií, ak zmluva neobsahuje
záväzok obchodníka s cennými papiermi, �e predá
akcie v tejto zmluve vopred urèeným osobám.

(4) Verejná akciová spoloènos�, ktorá vydala v�etky
akcie vo forme akcií na meno, má najviac 50 akcioná-
rov a jej akcie nie sú prijaté burzou na obchodovanie
na trhu cenných papierov, mô�e so súhlasom v�etkých
akcionárov rozhodnú�, �e prestáva by� verejnou akcio-
vou spoloènos�ou a stáva sa súkromnou akciovou spo-
loènos�ou. Na urèenie poètu akcionárov je rozhodujúci
poèet akcionárov, ktorí sú zapísaní v zozname akcio-
nárov. Rozhodnutie o tom, �e spoloènos� prestáva by�
verejnou akciovou spoloènos�ou sa ukladá do zbierky
listín a spoloènos� je povinná uverejni� oznámenie
o prijatí tohto rozhodnutia v periodickej tlaèi s celo-
�tátnou pôsobnos�ou uverejòujúcej burzové správy.
Ak po prijatí tohto rozhodnutia spoloènos� zvý�i zá-
kladné imanie na základe verejnej výzvy na upisovanie
akcií alebo jej akcie prijme burza na obchodovanie na
trhu s cennými papiermi, stáva sa opä� verejnou ak-
ciovou spoloènos�ou.

(5) Verejnou výzvou na upisovanie akcií sa rozumie
výzva na upisovanie akcií uskutoènená akýmiko¾vek
prostriedkami zverejnenia voèi neurèitému okruhu
vopred neurèených osôb.�.

131. § 155 znie:

�§ 155

(1) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoloèní-
ka podie¾a� sa pod¾a zákona a stanov spoloènosti na
jej riadení,  zisku a na likvidaènom zostatku po zru�e-
ní spoloènosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou
ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

(2) Akcia mô�e by� vydaná v podobe listinného cen-
ného papiera (ïalej len �listinná akcia�) alebo v podobe
zaknihovaného cenného papiera (ïalej len �zaknihova-
ná akcia�), ak zákon neustanovuje inak.
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(3) Akcia obsahuje
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) menovitú hodnotu,
c) oznaèenie, èi akcia znie na doruèite¾a alebo na

meno; pri akcii na meno obchodné meno alebo
názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby
alebo meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby,
ktorá je akcionárom; ak je akcionárom zahranièná
právnická osoba, identifikaèné èíslo sa uvádza, ak
je pridelené; ak je akcionárom zahranièná fyzická
osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné èíslo
nebolo pridelené,

d) vý�ku základného imania a poèet v�etkých akcií
spoloènosti k dátumu vydania emisie akcií,

e) dátum vydania emisie akcií.

(4) Listinná akcia obsahuje aj èíselné oznaèenie
a podpis èlena alebo podpisy èlenov predstavenstva,
ktorí sú oprávnení kona� za spoloènos� v èase vydania
akcie. Listinná akcia ïalej obsahuje aj urèenie práv
s òou spojených aspoò s odkazom na úpravu v stano-
vách.

(5) Ak spoloènos� vydáva viac druhov akcií, musia
akcie obsahova� oznaèenie druhu. Akcie, s ktorými nie
sú spojené �iadne osobitné práva (ïalej len �kmeòová
akcia�), nemusia obsahova� oznaèenie druhu.

(6) Vydávanie iných druhov akcií, ako ustanovuje
tento zákon, sa zakazuje.�.

132. V § 156 ods. 1 sa v druhej vete vypú��a bodko-
èiarka a slová �to neplatí pre zamestnanecké akcie
(§ 158 ods. 3)�.

133. V § 156 odseky 3 a 4 znejú:
�(3) Prevod zaknihovaných akcií sa uskutoèòuje

pod¾a osobitného zákona.

(4) Prevod listinných akcií na meno sa uskutoèòuje
rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné èíslo
právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlis-
ko a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdate-
¾om akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno
prevádza, a deò prevodu akcie na meno. Ak je akcio-
nárom zahranièná fyzická osoba, uvádza sa dátum
narodenia, ak rodné èíslo nebolo pridelené. Na rubopis
sa inak primerane pou�ijú ustanovenia osobitného
zákona upravujúce zmenky.�.

134. § 156 sa dopåòa odsekmi 6 a� 10, ktoré znejú:
�(6) Pri akciách na meno zabezpeèuje spoloènos�

vedenie zoznamu akcionárov pod¾a tohto zákona
a osobitných predpisov. Do zoznamu akcionárov sa
zapisuje èíselné oznaèenie akcie, jej druh a menovitá
hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifi-
kaèné èíslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo
meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá je
akcionárom. Ak je akcionárom zahranièná fyzická oso-
ba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo
pridelené. Práva spojené s akciou na meno je voèi
spoloènosti oprávnená vykonáva� osoba zapísaná v zo-
zname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný.
Akcionár má právo na vlastné náklady po�adova� výpis
zo zoznamu akcionárov v èasti, v ktorej sa ho týka.

  (7) Na úèinnos� prevodu akcie na meno voèi spo-
loènosti sa vy�aduje zápis zmeny osoby akcionára
v zozname akcionárov. Spoloènos� je povinná zabezpe-
èi� vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bez-
odkladne potom, èo jej bude zmena v osobe akcionára
preukázaná. Spoloènos� zodpovedá za �kodu, ktorá
vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza,
a nadobúdate¾ovi akcie poru�ením tejto povinnosti.

  (8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nepou�ijú, ak
pod¾a zákona alebo stanov evidencia zaknihovaných
cenných papierov vedená pod¾a osobitného zákona
nahrádza zoznam akcionárov.

  (9) Stanovy mô�u obmedzi�, nie v�ak vylúèi� prevo-
dite¾nos� akcií na meno. Ak stanovy podmienia prevo-
dite¾nos� akcií na meno súhlasom spoloènosti, musia
ustanovi� aj dôvody, pre ktoré mô�e spoloènos� od-
mietnu� udelenie súhlasu a lehotu, v ktorej je spoloè-
nos� povinná rozhodnú� o �iadosti akcionára o udele-
nie súhlasu a oznámi� toto rozhodnutie akcionárovi.
Ak nie sú dané dôvody na odmietnutie udelenia súhla-
su urèené stanovami, spoloènos� je povinná súhlas na
prevod akcií na meno udeli�. Spoloènos� zodpovedá za
�kodu, ktorá vznikne akcionárovi poru�ením týchto
povinností. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno
rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurèujú inak.
Rozhodnutie spoloènosti o udelení alebo neudelení sú-
hlasu akcionárovi na prevod akcií na meno oznámi
spoloènos� akcionárovi v písomnej forme. Stanovy
spoloènosti, ktorej akcie prijala burza na obchodova-
nie na trhu cenných papierov, nemô�u obmedzi� pre-
vodite¾nos� akcií.

(10) Ak stanovy podmienia prevodite¾nos� akcií na
meno súhlasom spoloènosti, vy�aduje sa súhlas spo-
loènosti aj na zriadenie zálo�ného práva k týmto ak-
ciám, inak zálo�né právo nevznikne; na udelenie
a oznámenie súhlasu spoloènosti platí odsek 9 prime-
rane. Ak pod¾a stanov sa na prevod akcií na meno
vy�aduje splnenie inej podmienky, vy�aduje sa splne-
nie tejto podmienky aj na vznik zálo�ného práva. Na
prevod zalo�ených akcií na meno pri výkone zálo�ného
práva sa súhlas spoloènosti, prípadne splnenie inej
podmienky, nevy�aduje.�.

135. § 156a vrátane nadpisu znie:

�§ 156a

Rozhodujúci deò

V prípadoch ustanovených týmto zákonom práva
akcionára voèi spoloènosti mô�e uplatòova� iba osoba,
ktorá je oprávnená vykonáva� tieto práva k rozhodu-
júcemu dòu urèenému na základe zákona alebo v sta-
novách.�.

136. V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
�Akciová spoloènos� mô�e vyda� akcie, ktoré majú

rôznu menovitú hodnotu, ak zákon neustanovuje
inak.�.

137. V § 157 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2,
ktorý znie:

�(2) Emisný kurz akcie nesmie by� ni��í, ako je
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menovitá hodnota akcie, ak zákon neustanovuje inak.
Ak je emisný kurz akcie vy��í ako jej menovitá hodno-
ta, suma prevy�ujúca menovitú hodnotu akcie je emis-
né á�io. Ak pri splácaní emisného kurzu akcie platená
suma nestaèí na splatenie menovitej hodnoty alebo jej
èasti a emisného á�ia, zapoèítava sa najprv na plnenie
povinnosti splati� emisné á�io.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

138. § 158 sa vypú��a.

139. V § 159 odsek 3 znie:
�(3) Stanovy mô�u urèi� vydanie prioritných akcií,

s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom
zhroma�dení. Ich majitelia majú v�etky ostatné práva
spojené s akciami. Odo dòa, ktorý nasleduje po dni
prijatia rozhodnutia valného zhroma�denia o tom, �e
prednostná dividenda nebude vyplatená, alebo odo
dòa ome�kania s výplatou prednostnej dividendy na-
dobúda akcionár hlasovacie právo, a to a� do èasu,
keï valné zhroma�denie rozhodne o vyplatení pred-
nostnej dividendy, a ak bola spoloènos� v ome�kaní
s výplatou prednostnej dividendy, a� do dòa jej vypla-
tenia. Majitelia prioritných akcií majú právo hlasova�
na valnom zhroma�dení, ktoré rozhodne o vyplatení
prednostnej dividendy, v plnom rozsahu.�.

140. V § 159 sa vypú��a odsek 4.

141. § 160 znie:

�§ 160

(1) Spoloènos� mô�e na základe rozhodnutia valného
zhroma�denia vyda� dlhopisy, s ktorými je spojené
právo na ich výmenu za akcie spoloènosti (ïalej len
�vymenite¾ný dlhopis�) alebo právo na prednostné upí-
sanie akcií spoloènosti (ïalej len �prioritný dlhopis�),
ak valné zhroma�denie súèasne rozhodne o podmiene-
nom zvý�ení základného imania. Na rozhodovanie val-
ného zhroma�denia o vydaní vymenite¾ných dlhopisov
alebo prioritných dlhopisov platí ustanovenie § 202
ods. 1.

(2) Ak valné zhroma�denie poverí predstavenstvo,
aby za podmienok urèených stanovami vydalo nové
akcie, mô�e súèasne poveri� predstavenstvo, aby za
podmienok urèených stanovami vydalo vymenite¾né
dlhopisy alebo prioritné dlhopisy, ak predstavenstvo
súèasne rozhodne o podmienenom zvý�ení základné-
ho imania.

(3) Právo na výmenu vymenite¾ného dlhopisu za
akcie spoloènosti a právo na prednostné upísanie ak-
cií spoloènosti mô�u by� predmetom samostatného
prevodu.

(4) Ak osoba, na ktorú bolo právo na výmenu vyme-
nite¾ného dlhopisu za akcie spoloènosti samostatne
prevedené, toto právo uplatní, zaniká právo majite¾a
vymenite¾ného dlhopisu na výplatu menovitej hodnoty
vymenite¾ného dlhopisu a výnosu z neho.

(5) Akcionári spoloènosti majú právo na prednostné
nadobudnutie vymenite¾ných dlhopisov a prioritných

dlhopisov vydávaných spoloènos�ou; ustanovenia
§ 204a sa pou�ijú obdobne.

(6) Na vymenite¾né dlhopisy a prioritné dlhopisy sa
vz�ahujú osobitné predpisy, ak tento zákon neustano-
vuje inak.�.

142. § 161 znie:

�§ 161

(1) Spoloènos� nesmie upisova� akcie vytvárajúce jej
základné imanie.

(2) Ak akcie spoloènosti upí�e osoba, ktorá koná vo
vlastnom mene, ale na úèet spoloènosti, platí, �e akcie
upísala na svoj úèet a je povinná splati� emisný kurz
týchto akcií.

(3) Zakladatelia spoloènosti alebo v prípade zvý�enia
základného imania èlenovia predstavenstva sú povinní
spoloène a nerozdielne splati� emisný kurz akcií, ktoré
boli upísané v rozpore s ustanovením odseku 1, a ru-
èia spoloène a nerozdielne za splatenie emisného kur-
zu akcií osobami pod¾a odseku 2.

(4) Zakladate¾ spoloènosti alebo èlen predstavenstva
sa mô�e zbavi� záväzku pod¾a odseku 3, ak preuká�e,
�e nevedel a ani vedie� nemohol, �e akcie boli upísané
v rozpore s ustanovením odseku 1 alebo osobou, ktorá
koná vo vlastnom mene, ale na úèet spoloènosti.

(5) Po zápise základného imania do obchodného
registra, pri ktorého vytváraní bolo poru�ené ustano-
venie odseku 1, sa z tohto dôvodu nemo�no domáha�
zru�enia rozhodnutia súdu, ktorým sa povo¾uje zápis
základného imania do obchodného registra, a nemo�-
no sa domáha� urèenia, �e upísanie akcií v rozpore
s ustanovením odseku 1 je neplatné.�.

143. Za § 161 sa vkladajú § 161a a� 161f, ktoré
znejú:

�§ 161a

(1) Spoloènos� alebo osoba konajúca vo vlastnom
mene a na úèet spoloènosti mô�e nadobúda� vlastné
akcie spoloènosti iba za podmienok ustanovených zá-
konom.

(2) Spoloènos� alebo osoba konajúca vo vlastnom
mene a na úèet spoloènosti mô�e nadobúda� vlastné
akcie pod¾a odseku 1, ak
a) nadobudnutie akcií schváli valné zhroma�denie,

ktoré súèasne urèí podmienky, za ktorých mô�e
spoloènos� vlastné akcie nadobudnú�, najmä naj-
vy��í poèet akcií, ktoré mô�e spoloènos� nadobud-
nú�, lehotu, poèas ktorej mô�e spoloènos� akcie
nadobudnú�, ktorá nesmie presiahnu� 18 mesia-
cov, a pri odplatnom nadobudnutí akcií najni��iu
a najvy��iu cenu, za ktorú mô�e spoloènos� akcie
nadobudnú�,

b) menovitá hodnota v�etkých vlastných akcií, ktoré
má spoloènos� vo svojom majetku, vrátane akcií,
ktoré nadobudla iná osoba vo vlastnom mene, ale
na úèet spoloènosti, nesmie prekroèi� 10 % základ-
ného imania,

c) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoloè-
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nosti pod hodnotu základného imania spolu s re-
zervným fondom (§ 217), prípadne ïal�ími fondmi
vytváranými spoloènos�ou povinne pod¾a zákona,

d) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.

(3) Predstavenstvo je povinné zabezpeèi� splnenie
podmienok pod¾a ustanovení odseku 2 písm. b) a� d).

(4) Stanovy mô�u urèi�, �e ustanovenie odseku 2
písm. a) sa nepou�ije, ak nadobudnutie vlastných ak-
cií spoloènosti je nevyhnutné na odvrátenie ve¾kej
�kody bezprostredne hroziacej spoloènosti. Predsta-
venstvo je potom povinné oboznámi� valné zhroma�de-
nie na jeho najbli��om zasadnutí o dôvodoch a cie¾och
nadobudnutia vlastných akcií, o poète a menovitej
hodnote takto nadobudnutých akcií, o podiele ich me-
novitej hodnoty na základnom imaní spoloènosti
a o cene, ktorú spoloènos� za takto nadobudnuté ak-
cie zaplatila.

(5) Stanovy mô�u urèi�, �e ustanovenie odseku 2
písm. a) sa nepou�ije na nadobudnutie vlastných akcií
spoloènosti na úèel ich prevodu na zamestnancov
spoloènosti. Takto nadobudnuté akcie musia by� pre-
vedené na zamestnancov spoloènosti do 12 mesiacov
od ich nadobudnutia spoloènos�ou.

§ 161b

(1) Aj bez splnenia podmienok pod¾a § 161a ods. 2
mô�e spoloènos� nadobúda� vlastné akcie, ak
a) v súlade s týmto zákonom a stanovami zni�uje zá-

kladné imanie alebo
b) vstupuje ako právny nástupca do v�etkých práv

a povinností osoby, ktorá bola majite¾om týchto
akcií, alebo

c) ide o akcie, ktoré spoloènos� nadobudla na základe
povinnosti ustanovenej v zákone alebo na základe
rozhodnutia súdu o ochrane men�inových akcioná-
rov, alebo

d) ide o akcie, ktorých emisný kurz je úplne splatený
a spoloènos� ich nadobúda bezodplatne, alebo

e) ide o akcie, ktorých emisný kurz je úplne splatený
a ktoré spoloènos� nadobudla v dra�be v rámci
súdneho výkonu rozhodnutia, ktorým spoloènos�
vymáhala poh¾adávky voèi majite¾ovi akcií, alebo

f) ide o akcie, ktoré spoloènos� nadobudla pod¾a
§ 177 ods. 5.

(2) Akcie nadobudnuté pod¾a odseku 1 písm. b) a� f)
je spoloènos� povinná previes� do troch rokov od ich
nadobudnutia; to neplatí, ak menovité hodnoty v�et-
kých vlastných akcií nadobudnutých spoloènos�ou
vrátane akcií, ktoré získala osoba konajúca vo vlast-
nom mene, ale na úèet spoloènosti, nepresahujú 10 %
základného imania spoloènosti. Ak spoloènos� tieto
akcie v ustanovenej lehote neprevedie, je povinná zní-
�i� základné imanie o sumu rovnajúcu sa ich menovi-
tej hodnote a tieto akcie vzia� z obehu. Ak spoloènos�
nesplní povinnos� zní�i� základné imanie, mô�e ju súd
aj bez návrhu zru�i� a nariadi� jej likvidáciu; ustano-
venia § 68 ods. 6 a 7 sa pou�ijú primerane.

§ 161c

(1) Právny úkon, ktorý je v rozpore s ustanovenia-
mi § 161a a 161b, sa pova�uje za platný.

(2) Akcie nadobudnuté v rozpore s ustanovenia-
mi § 161a a 161b musia by� v lehote jedného roka od
ich nadobudnutia prevedené. Ak tieto akcie v tejto usta-
novenej lehote nebudú prevedené, spoloènos� je povin-
ná zní�i� základné imanie o sumu rovnajúcu sa ich
menovitej hodnote a tieto akcie vzia� z obehu. Ak spo-
loènos� nesplní povinnos� zní�i� základné imanie, mô-
�e ju súd aj bez návrhu zru�i� a nariadi� jej likvidáciu;
ustanovenia § 68 ods. 6 a 7 sa pou�ijú primerane.

§ 161d

(1) Ak má spoloènos� v majetku vlastné akcie, ne-
mo�no vykonáva� hlasovacie práva s nimi spojené. Ak
spoloènos� úètuje vlastné akcie na strane aktív súva-
hy, musí vytvori� osobitný rezervný fond v rovnakej
vý�ke, ktorý mô�e zní�i� alebo zru�i� iba v prípade, ak
èas� vlastných akcií alebo v�etky vlastné akcie preve-
die na inú osobu alebo ak zní�i základné imanie vzatím
èasti vlastných akcií alebo v�etkých vlastných akcií
z obehu. Ustanovenia § 217 tým nie sú dotknuté.

(2) Ak spoloènos� alebo osoby konajúce vo vlastnom
mene, ale na úèet spoloènosti, nadobudnú vlastné
akcie spoloènosti, spoloènos� je povinná v správe
o podnikate¾skej èinnosti spoloènosti a o stave jej ma-
jetku (§ 192 ods. 2) uvies�
a) dôvody nadobudnutia vlastných akcií spoloènos�ou

alebo osobou konajúcou v mene a na úèet spoloè-
nosti v priebehu úètovného roka,

b) poèet a menovitú hodnotu vlastných akcií, ktoré
spoloènos� alebo osoba konajúca vo vlastnom me-
ne, ale na úèet spoloènosti v priebehu úètovného
roka nadobudla a previedla na inú osobu, ako aj
podiel ich menovitých hodnôt na základnom imaní
spoloènosti,

c) pri odplatnom nadobudnutí alebo prevode vlast-
ných akcií na inú osobu aj protihodnotu, za ktorú
spoloènos� akcie nadobudla alebo previedla,

d) poèet a menovitú hodnotu akcií, ktoré spoloènos�
alebo osoba konajúca vo vlastnom mene, ale na
úèet spoloènosti nadobudla a má vo svojom majet-
ku, ako aj podiel ich menovitej hodnoty na základ-
nom imaní spoloènosti.

§ 161e

(1) Spoloènos� nesmie v súvislosti s nadobudnutím
jej akcií tretími osobami poskytova� týmto osobám
preddavky, pô�ièky, úvery ani zábezpeky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na právne
úkony, ktoré sa vykonávajú v rámci be�nej èinnosti
bánk, a na právne úkony vykonané v súvislosti s na-
dobudnutím akcií zamestnancami spoloènosti alebo
pre zamestnancov spoloènosti za predpokladu, �e
v dôsledku týchto úkonov neklesne vlastné imanie
spoloènosti pod hodnotu základného imania spolu
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s rezervným fondom, ktorý spoloènos� vytvára povinne
pod¾a zákona.

§ 161f

(1) Ustanovenia § 161a, § 161b ods. 1, § 161d
a 161e sa primerane pou�ijú aj na zriadenie zálo�ného
práva k vlastným akciám spoloènosti.

(2) Ustanovenia § 161, § 161a ods. 1 a� 4, § 161b
ods. 1 písm. b) a� f) a ods. 2 , § 161c a� 161e a § 161f
ods. 1 sa primerane pou�ijú aj na upisovanie alebo
nadobúdanie akcií alebo na zriadenie zálo�ného práva
k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepou�ije, ak ovládaná
osoba
a) koná na úèet inej osoby okrem prípadu, ak koná na

úèet ovládajúcej osoby alebo spoloènosti, ktorá je
ovládaná tou istou ovládajúcou osobou,

b) je obchodníkom s cennými papiermi a ide o úkony,
ktoré sa uskutoèòujú v rámci jej podnikania ako
obchodníka s cennými papiermi, alebo

c) získala postavenie ovládanej osoby a� po nadobud-
nutí akcií.

(4) S akciami nadobudnutými ovládanou osobou
pod¾a odseku 3 nemo�no vykonáva� hlasovacie práva.
Akcie nadobudnuté pod¾a odseku 3 sa na úèely urèe-
nia, èi je splnená podmienka pod¾a § 161a ods. 2
písm. b), pova�ujú za vlastné akcie ovládajúcej osoby.�.

144. V § 162 odsek 2 znie:
�(2) Ak spoloènos� zakladajú dvaja alebo viacerí za-

kladatelia, uzavrú zakladate¾skú zmluvu. Ak spoloè-
nos� zakladá jeden zakladate¾, nahrádza zakladate¾-
skú zmluvu zakladate¾ská listina. Zakladate¾ská
zmluva alebo zakladate¾ská listina musí sa vyhotovi�
vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súèas-
�ou zakladate¾skej zmluvy a zakladate¾skej listiny je
návrh stanov.�.

145. V § 163 ods. 1 písmená c) a� e) znejú:
�c) poèet akcií, ich menovitú hodnotu, formu a podo-

bu; ak sa majú vyda� akcie rôznych druhov, ich
názov a opis práv s nimi spojených; údaj o obme-
dzení prevodite¾nosti akcií, ak majú by� vydané
akcie na meno, ktorých prevodite¾nos� je obmedze-
ná,

d) emisný kurz, za ktorý spoloènos� akcie vydáva,
e) poèet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia,�.

146. V § 163 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a� h),
ktoré znejú:
�f) urèenie predmetu nepeòa�ného vkladu a urèenie

peòa�nej sumy, v akej sa nepeòa�ný vklad zapoèí-
tava za plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakla-
date¾ upísal, ak sa zakladate¾ zaväzuje vlo�i� do
spoloènosti nepeòa�ný vklad,

g) urèenie správcu vkladov pod¾a § 60 ods. 1,
h) predpokladané náklady spoloènosti súvisiace s jej

zalo�ením a vznikom.�.

147. V § 163 ods. 2 písmeno b) znie:
�b) postup pri upísaní akcií prevy�ujúcich navrhované

základné imanie, najmä urèenie, èi zakladatelia po

upísaní navrhovaného základného imania umo�nia
upisovanie ïal�ích akcií; ak sa pripú��a upisovanie
akcií prevy�ujúcich navrhované základné imanie,
urèenie, èi sa o upísané akcie prevy�ujúce navrho-
vané základné imanie zvý�i vý�ka navrhovaného
základného imania alebo èi sa bude kráti� poèet
upísaných akcií jednotlivým upisovate¾om v pome-
re, v akom upísali akcie pri zachovaní navrhovanej
vý�ky základného imania, prípadne èiastoènom
zvý�ení navrhovaného základného imania; zaklada-
te¾ská zmluva mô�e urèi� aj iný postup pri upísaní
akcií prevy�ujúcich navrhované základné imanie,�.

148. § 163 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Ka�dá výhoda, ktorá mô�e by� poskytnutá oso-

bám, ktoré sa podie¾ali na zalo�ení spoloènosti alebo
na èinnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávne-
nia na jej èinnos�, musí by� dohodnutá v zakladate¾-
skej zmluve; iné zvýhodnenie nemo�no poskytnú�.�.

149. V § 165 odseky 1 a 2 znejú:
�(1) K upísaniu akcie dochádza zápisom do listiny

upisovate¾ov alebo doruèením písomného prejavu vôle
upisovate¾a. Zápis do listiny upisovate¾ov alebo iný
písomný prejav vôle upisovate¾a musí obsahova� as-
poò
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné

èíslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno,
bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá upisuje
akcie; ak je upisovate¾om zahranièná fyzická osoba,
uvádza sa dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo
pridelené,

b) poèet, menovitú hodnotu, formu, prípadne druh
upisovaných akcií,

c) emisný kurz upisovaných akcií,
d) lehoty na splácanie upísaných akcií,
e) podpis upisovate¾a.

(2) Na základe výzvy na upisovanie akcií nemo�no
upisova� akcie nepeòa�nými vkladmi.�.

150. § 166 znie:

�§ 166

(1) Po upísaní navrhovaného základného imania za-
kladatelia ïal�ie upisovanie odmietnu, ak zakladate¾-
ská zmluva alebo zakladate¾ská listina neurèuje inak.

(2) Ak sa upí�u akcie prevy�ujúce navrhované zá-
kladné imanie a zakladatelia prijali pod¾a § 163 ods. 2
písm. b) upísanie akcií jednotlivými upisovate¾mi len
v urèitom rozsahu, sú zakladatelia povinní spoloène
a nerozdielne bez zbytoèného odkladu vráti� upisova-
te¾ovi vklad alebo èas� vkladu splateného pri upísaní
akcií spolu s úrokom vo vý�ke úroku obvykle poskyto-
vaného bankami v mieste sídla spoloènosti, a to pod¾a
zmluvy o be�nom úète ku dòu vzniku povinnosti vráti�
zaplatenú sumu.�.

151. V § 167 ods. 1 sa vypú��a posledná veta.

152. V § 167 odsek 2 znie:
�(2) Ak je upisovanie akcií neúèinné, zanikajú práva

a povinnosti upisovate¾a z upísania akcií a zakladate-
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lia sú povinní spoloène a nerozdielne bez zbytoèného
odkladu vráti� upisovate¾ovi vklad alebo èas� vkladu
splatenú pri upísaní akcií. Pri peòa�nom vklade sú
zakladatelia povinní vráti� ho aj s úrokom vo vý�ke
obvykle poskytovanej bankami v mieste sídla spoloè-
nosti, a to pod¾a zmluvy o be�nom úète ku dòu vzniku
povinnosti vráti� zaplatenú sumu.�.

153. V § 168 ods. 1 sa na konci vypú��a bodkoèiarka
a slová �to neplatí pre nepeòa�né vklady a zamestna-
necké akcie�.

154. V § 168 odsek 2 znie:
�(2) Pred zápisom spoloènosti do obchodného regis-

tra sú zakladatelia povinní vyda� upisovate¾ovi akcií
písomné potvrdenie o splatení vkladu alebo jeho èasti,
ktoré obsahuje najmä
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné

èíslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno,
bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá upisuje
akcie; ak je upisovate¾om zahranièná fyzická osoba,
uvádza sa dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo
pridelené,

b) poèet, menovitú hodnotu, formu, prípadne druh
upísaných akcií,

c) emisný kurz upísaných akcií,
d) rozsah splatenia vkladov,
e) lehoty na splácanie upísaných akcií,
f) podpis zakladate¾a alebo zakladate¾ov.�.

155. V § 170 odseky 1 a 2 znejú:
�(1) Ustanovujúce valné zhroma�denie sa mô�e ko-

na�, len ak boli upísané akcie v hodnote navrhovaného
základného imania a splatilo sa najmenej 30 % meno-
vitej hodnoty peòa�ných vkladov.

(2) Ustanovujúce valné zhroma�denie je schopné
uzná�a� sa, ak sú na òom prítomní upisovatelia, ktorí
upísali akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou
spolu viac ako 50 % celkovej menovitej hodnoty upí-
saných akcií a ktorí splnili svoju povinnos� splati�
urèenú èas� ich menovitej hodnoty. Ustanovujúcemu
valnému zhroma�deniu predsedá pri zaèatí zakladate¾
splnomocnený ostatnými zakladate¾mi alebo jeho zá-
stupca, dokia¾ nie je zvolený predseda ustanovujúceho
valného zhroma�denia.�.

156. V § 170 ods. 3 prvá veta znie:
�Na rozhodnutie ustanovujúceho valného zhroma�-

denia sa vy�aduje súhlas upisovate¾ov, ktorí upísali
akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu
viac ako 50 % menovitej hodnoty akcií, ktoré spolu
upísali upisovatelia prítomní na jeho zasadnutí.�.

157. V § 171 odseky 2 a 3 znejú:
�(2) Od zakladate¾skej zmluvy alebo zakladate¾skej

listiny sa mô�e okrem zvý�enia základného imania
ustanovujúce valné zhroma�denie odchýli� len so sú-
hlasom v�etkých prítomných upisovate¾ov.

(3) O konaní ustanovujúceho valného zhroma�denia
sa vyhotovuje zápisnica, ktorá má formu notárskej
zápisnice. Zápisnica z konania ustanovujúceho valné-
ho zhroma�denia musí obsahova� uznesenia prijaté
ustanovujúcim valným zhroma�dením a úplné znenie

schválených stanov. Prílohu zápisnice tvorí listina prí-
tomných upisovate¾ov. Pre obsah listiny prítomných
upisovate¾ov platí primerane ustanovenie § 185
ods. 1.�.

158. V § 171 sa vypú��ajú odseky 4 a 5.

159. V § 172 odsek 2 znie:
�(2) Ak sa spoloènos� zakladá bez výzvy na upisova-

nie akcií, musí zakladate¾ská zmluva obsahova� roz-
hodnutia zakladate¾ov pod¾a § 171 ods. 1. Notárska
zápisnica, v ktorej je vyhotovená zakladate¾ská zmlu-
va, obsahuje aj schválené stanovy.�.

160. V § 173 písm. c) sa èiarka na konci nahrádza
bodkoèiarka a pripájajú sa tieto slová: �prípadne aj
podmienenú vý�ku základného imania, ak valné zhro-
ma�denie rozhodlo o podmienenom zvý�ení základné-
ho imania (§ 207) alebo schválenú vý�ku základného
imania, ak valné zhroma�denie poverilo predstaven-
stvo zvý�i� základné imanie (§ 210),�.

161. V § 173 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: �ak spoloènos� vydáva akcie v oboch formách,
poèet akcií na doruèite¾a a poèet akcií na meno, prí-
padne uvedenie obmedzenia prevodite¾nosti akcií na
meno,�.

162. § 173 sa dopåòa písmenom l), ktoré znie:
�l) ïal�ie údaje, ak to ustanovuje zákon.�.

163. Doteraj�í text § 173 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Ak prijme valné zhroma�denie rozhodnutie, kto-
rého dôsledkom je zmena obsahu stanov, pova�uje sa
toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak
bolo prijaté spôsobom, ktorý sa pod¾a zákona a stanov
vy�aduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.

(3) Predstavenstvo je povinné po ka�dej zmene sta-
nov vyhotovi� bez zbytoèného odkladu úplné znenie
stanov, za ktorého úplnos� a správnos� zodpovedá.
V prípade podmieneného zvý�enia základného imania
vyhotoví predstavenstvo úplné znenie stanov s uvede-
ním vý�ky základného imania, ktorá vyplynula
z uplatnenia práv spojených s vymenite¾nými dlhopis-
mi alebo prioritnými dlhopismi ich majite¾mi v priebe-
hu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného
mesiaca po skonèení kalendárneho roka.�.

164. V § 174 písm. a) sa vypú��ajú slová �(napr.
zamestnanecké akcie)�.

165. V § 175 odsek 1 znie:
�(1) Pred vznikom spoloènosti musí by� upísaná celá

hodnota základného imania a splatených najmenej
30 % z peòa�ných vkladov; ustanovenie § 59 ods. 2
tým nie je dotknuté.�.

166. V § 175 odsek 3 znie:
�(3) K návrhu na zápis spoloènosti do obchodného

registra sa prikladá
a) zakladate¾ská zmluva alebo zakladate¾ská listina,
b) stanovy,
c) rozhodnutie dozornej rady o vo¾be predstavenstva,
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ak je predstavenstvo pod¾a stanov volené dozornou
radou,

d) písomné vyhlásenie správcu vkladu pod¾a § 60
ods. 4,

e) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, �e hod-
nota nepeòa�ného vkladu zodpovedá emisnému
kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do
spoloènosti vlo�ili nepeòa�né vklady,

f) oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania,
ktorý sa navrhuje zapísa�, ak je spoloènos� zalo�ená
na úèel podnikania,

g) ïal�ie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a
osobitných predpisov na zalo�enie a vznik spoloè-
nosti.�.

167. § 175 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Ak sa spoloènos� zakladá na základe výzvy na

upisovanie akcií, k návrhu na zápis spoloènosti do
obchodného registra okrem listín pod¾a odseku 3 sa
prikladá
a) výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spo-

lu s dokladom o jej uverejnení,
b) listina upisovate¾ov, prípadne druhopisy alebo kó-

pie písomných prejavov vôle upisovate¾ov akcií,
c) notárska zápisnica z konania ustanovujúceho val-

ného zhroma�denia.�.

168. V § 176 odseky 1 a� 3 znejú:
�(1) Ak upisovate¾ nesplatil pred zápisom do obchod-

ného registra celý emisný kurz akcií, vydá spoloènos�
bezodkladne po zápise spoloènosti do obchodného re-
gistra akcionárovi doèasný list.

(2) Doèasný list obsahuje
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) vý�ku základného imania spoloènosti,
c) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné

èíslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rod-
né èíslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; pri
zahraniènej právnickej osobe sa identifikaèné èíslo
uvádza, ak je pridelené; pri zahraniènej fyzickej
osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné èíslo
nebolo pridelené,

d) poèet, menovitú hodnotu a formu upísaných akcií,
ktoré doèasný list nahrádza, prípadne urèenie ich
druhu,

e) vý�ku splatnej èasti emisného kurzu akcií, ktoré
nahrádza, a lehoty splácania emisného kurzu,

f) dátum vydania emisie doèasného listu,
g) podpis èlena alebo podpisy èlenov predstavenstva,

ktorí sú oprávnení kona� v mene spoloènosti v èase
vydania doèasného listu, ak sa doèasný list vydáva
v listinnej podobe.

(3) Doèasný list je cenný papier, ktorý znie na meno
a sú s ním spojené práva vyplývajúce z akcií, ktoré
nahrádza, a povinnos� splati� ich emisný kurz. Na
prevod doèasného listu sa vz�ahujú primerane usta-
novenia o prevode akcií na meno. Ak akcionár prevedie
doèasný list na inú osobu pred splatením menovitej
hodnoty akcií, ruèí za splatenie zvy�ku upísanej hod-
noty akcií.�.

169. Za § 176 sa vkladajú nové § 176a a 176b, ktoré
vrátane nadpisu znejú:

�Oddiel  3

Práva a povinnosti akcionárov

§ 176a

(1) Zápisom akciovej spoloènosti do obchodného
registra nadobúda upisovate¾ akcií práva akcionára
ako spoloèníka akciovej spoloènosti zodpovedajúce
akciám, ktoré upísal.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa pou�ije primerane aj pri
zvý�ení základného imania spoloènosti, ak zákon ne-
ustanovuje skor�ie úèinky zvý�enia základného ima-
nia.

(3) Výkon práv akcionára mô�e by� obmedzený alebo
pozastavený len na základe tohto zákona alebo osobit-
ného zákona.

§ 176b

(1) Akcionár nesmie vykonáva� práva akcionára na
ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcioná-
rov.

(2) Spoloènos� musí zaobchádza� za rovnakých pod-
mienok so v�etkými akcionármi rovnako.�.

170. § 177 znie:

�§ 177

(1) Akcionár je povinný splati� emisný kurz akcií,
ktoré upísal, v èase urèenom v stanovách najneskôr
do jedného roka od vzniku spoloènosti. Tým nie sú
dotknuté ustanovenia § 59 ods. 2 a § 170 ods. 1.

(2) Akcionára nemo�no zbavi� záväzku splati� emis-
ný kurz akcií, ktoré upísal. Ustanovenie § 176 ods. 3
a ustanovenia o zní�ení základného imania tým nie sú
dotknuté. Akcionár nemô�e jednostranným právnym
úkonom zapoèíta� svoju poh¾adávku voèi spoloènosti
proti poh¾adávke spoloènosti na splatenie emisného
kurzu akcií, ktoré upísal.

(3) Pri poru�ení povinnosti splati� emisný kurz akcií
alebo jeho èasti pod¾a odseku 1 je akcionár povinný
zaplati� úroky z ome�kania zo sumy, s ktorou je akcio-
nár v ome�kaní, urèené v stanovách, inak vo vý�ke
20 % roène.

(4) Ak je akcionár v ome�kaní so splácaním emisné-
ho kurzu akcií alebo jeho èasti, vyzve ho predstaven-
stvo písomne, aby svoju povinnos� splnil v lehote ur-
èenej stanovami, inak v lehote 60 dní od doruèenia
výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie
na vylúèenie pod¾a odseku 5.

(5) Po márnom uplynutí lehoty pod¾a odseku 4 spo-
loènos� vylúèi akcionára zo spoloènosti. O vylúèení
akcionára zo spoloènosti rozhoduje predstavenstvo.
Rozhodnutie o vylúèení akcionára zo spoloènosti pred-
stavenstvo doruèí akcionárovi a ulo�í do zbierky listín.
Doruèením rozhodnutia o vylúèení akcionára zo spo-
loènosti prechádzajú akcie vylúèeného akcionára na
spoloènos�.

(6) Po prevode akcií vylúèeného akcionára alebo po
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zní�ení základného imania o akcie vylúèeného akcio-
nára pod¾a § 161b spoloènos� vyplatí vylúèenému ak-
cionárovi peòa�nú sumu vo vý�ke ním splatenej èasti
emisného kurzu zní�enú o náklady, ktoré spoloènosti
vznikli z poru�enia povinnosti pod¾a odsekov 1 a 3
vylúèeným akcionárom, a výdavky spoloènosti s tým
spojené. Ak spoloènos� prevedie akcie vylúèeného ak-
cionára za cenu ni��iu, ako bol emisný kurz akcií,
vyplatí spoloènos� vylúèenému akcionárovi len peòa�-
nú sumu presahujúcu vý�ku emisného kurzu zní�enú
o náklady, ktoré spoloènosti vznikli z poru�enia povin-
nosti pod¾a odsekov 1 a 3 vylúèeným akcionárom,
a výdavky spoloènosti s tým spojené. Ak spoloènos�
zní�i základné imanie o akcie vylúèeného akcionára,
vyplatí spoloènos� vylúèenému akcionárovi peòa�nú
sumu vo vý�ke ním splatenej èasti emisného kurzu
zní�enú o náklady, ktoré spoloènosti vznikli z poru�e-
nia povinnosti pod¾a odseku 1 a 3 vylúèeným akcioná-
rom, a výdavky spoloènosti s tým spojené a o podiel
na strate spoloènosti.

(7) Ak spoloènos� vydala listinné doèasné listy, je
súèas�ou rozhodnutia o vylúèení akcionára aj vyhlá-
senie doèasného listu za neplatný. Nadobúdate¾ovi
akcií pod¾a odseku 6 vydá spoloènos� nový doèasný
list alebo akcie, ak je emisný kurz akcií splatený.�.

171. Nadpis nad § 178 sa vypú��a.

172. V § 178 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
�Spoloènos� mô�e akcionárom vypláca� dividendu

len pri splnení podmienok ustanovených v § 179
ods. 3 a� 5.�.

173. V § 178 odsek 2 znie:
�(2) Právo na dividendu mô�e by� predmetom samo-

statného prevodu odo dòa rozhodnutia valného zhro-
ma�denia o rozdelení zisku akcionárom.�.

174. V § 178 ods. 4 druhá veta znie:
�Stanovy alebo valné zhroma�denie mô�e urèi�, �e

tento podiel na zisku mo�no pou�i� na získanie akcií
zamestnancami spoloènosti.�.

175. V § 178 odseky 5 a 6 znejú:
�(5) Rozhodujúci deò na urèenie osoby oprávnenej

uplatni� právo na dividendu urèí valné zhroma�denie,
ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoloènosti; ak valné
zhroma�denie rozhodujúci deò neurèí, pova�uje sa za
takýto deò uplatnenia práva na dividendu akcioná-
rom. Vo verejných akciových spoloènostiach nemô�e
by� tento deò urèený na skor�í deò, ako je piaty deò
nasledujúci po dni konania valného zhroma�denia
a na neskor�í deò, ako je 30. deò od konania valného
zhroma�denia; ak valné zhroma�denie verejnej spoloè-
nosti rozhodujúci deò neurèí, pova�uje sa za takýto
deò 30. deò od konania valného zhroma�denia.

(6) Spôsob a miesto výplaty dividendy urèí valné
zhroma�denie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Vo
verejných akciových spoloènostiach je dividenda
splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dòa
urèeného pod¾a odseku 5. Spoloènos� je povinná vy-
plati� dividendu akcionárom na svoje náklady a nebez-
peèenstvo.�.

176. V § 178 sa vypú��a odsek 8.

177. V § 179 odseky 2 a 3 znejú:
�(2) Spoloènos� nesmie vráti� akcionárom ich vklady.

(3) Do zru�enia spoloènosti mô�e by� medzi akcioná-
rov rozdelený v�dy len èistý zisk
a) zní�ený o prídely do rezervného fondu, prípadne

ïal�ích fondov, ktoré spoloènos� vytvára pod¾a zá-
kona, a o neuhradenú stratu z minulých období,

b) zvý�ený o nerozdelený zisk z minulých období
a  fondy vytvorené zo zisku, ktorých pou�itie nie je
v zákone ustanovené.�.

178. § 179 sa dopåòa odsekmi 4 a� 9, ktoré znejú:
�(4) Spoloènos� nemô�e rozdeli� medzi akcionárov

èistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoloènosti, ak
vlastné imanie zistené pod¾a schválenej riadnej úètov-
nej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia
zisku ni��ie ako hodnota základného imania spolu
s rezervnými fondmi, ktoré pod¾a zákona alebo stanov
nesmie spoloènos� pou�i� na plnenie akcionárom.

(5) Spoloènos� nesmie vypláca� akcionárom najmä
úroky z vkladov do spoloènosti a preddavky na divi-
dendu.

(6) Za vrátenie vkladov akcionárom sa nepova�uje
plnenie spoloènosti
a) pri nadobudnutí vlastných akcií spoloènos�ou, ak

to zákon pripú��a,
b) pri vyhlásení doèasného listu za neplatný.

(7) Ustanovenia odsekov 2 a� 5 sa nevz�ahujú na
zní�enie základného imania spoloènosti, ak zákon ne-
ustanovuje inak.

(8) Po zru�ení spoloènosti s likvidáciou má akcionár
právo na podiel na likvidaènom zostatku.

(9) Akéko¾vek plnenia poskytnuté akcionárom v roz-
pore s týmto zákonom alebo osobitným zákonom, ale-
bo stanovami sú akcionári povinní vráti� spoloènosti;
ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté. Splnenie
tejto povinnosti nemô�e spoloènos� odpusti� a pred-
stavenstvo je povinné ju vymáha�.�.

179. V § 180 odsek 1 znie:
�(1) Akcionár je oprávnený zúèastni� sa na valnom

zhroma�dení, hlasova� na òom, po�adova� na òom
informácie a vysvetlenia týkajúce sa zále�itostí spoloè-
nosti alebo zále�itostí osôb ovládaných spoloènos�ou,
ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhro-
ma�denia, a uplatòova� na òom návrhy. Poèet hlasov
akcionára sa urèuje pomerom menovitej hodnoty jeho
akcií k vý�ke základného imania. Spôsob hlasovania
urèujú stanovy. Stanovy alebo osobitný zákon mô�u
obmedzi� výkon hlasovacieho práva urèením najvy�-
�ieho poètu hlasov jedného akcionára alebo odstupòo-
vaním poètu hlasov v závislosti od urèitých menovi-
tých hodnôt akcií; obmedzenie výkonu hlasovacieho
práva v stanovách sa musí vz�ahova� v rovnakom roz-
sahu na v�etkých akcionárov.�.

180. V § 180 ods. 2 prvá veta znie:
�Na uplatnenie práv pod¾a odseku 1 je pri akciách

vydaných v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dòom
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deò urèený v pozvánke na valné zhroma�denie alebo
v oznámení o konaní valného zhroma�denia.�.

181. V § 180 ods. 2 sa vypú��a posledná veta.

182. § 180 sa dopåòa odsekmi 3 a� 5, ktoré znejú:
�(3) Predstavenstvo je povinné ka�dému akcionárovi

poskytnú� na po�iadanie na valnom zhroma�dení úpl-
né a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia
s predmetom rokovania valného zhroma�denia. Ak
predstavenstvo nie je schopné poskytnú� akcionárovi
na valnom zhroma�dení úplnú informáciu alebo ak
o to akcionár na valnom zhroma�dení po�iada, je pred-
stavenstvo povinné poskytnú� ich akcionárovi písom-
ne najneskôr do 30 dní od konania valného zhroma�-
denia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo
akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne
v mieste sídla spoloènosti.

(4) Poskytnutie informácie sa mô�e odmietnu�, iba
ak by sa jej poskytnutím poru�il zákon alebo ak zo
starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, �e
jej poskytnutie by mohlo spôsobi� spoloènosti alebo
òou ovládanej spoloènosti ujmu; nemo�no odmietnu�
poskytnú� informácie týkajúce sa hospodárenia a ma-
jetkových pomerov spoloènosti. O odmietnutí poskyt-
nutia informácie rozhoduje predstavenstvo poèas ro-
kovania valného zhroma�denia. Ak predstavenstvo
odmietne poskytnú� informáciu, rozhodne na �iados�
akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnú� po-
�adovanú informáciu poèas rokovania valného zhro-
ma�denia dozorná rada; na èas nevyhnutný na prijatie
rozhodnutia dozornej rady mô�e predseda valného
zhroma�denia na �iados� dozornej rady preru�i� roko-
vanie valného zhroma�denia. Ak dozorná rada rozhod-
ne, �e nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne
súd na základe návrhu akcionára o tom, èi je spoloè-
nos� povinná po�adovanú informáciu poskytnú�.

(5) Ak akcionár nepo�iadal dozornú radu o rozhod-
nutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada roz-
hodne o tom, �e nesúhlasí s poskytnutím informácie,
nemo�no z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vy-
hlási� uznesenie valného zhroma�denia za neplatné
v súvislosti s predmetom, ktorého sa po�adovaná in-
formácia týkala.�.

183.  § 181 znie:

�§ 181

(1) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, kto-
rých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % zá-
kladného imania, mô�u s uvedením dôvodov písomne
po�adova� zvolanie mimoriadneho valného zhroma�-
denia na prerokovanie navrhovaných zále�itostí. Sta-
novy mô�u urèi�, �e toto právo má tie� akcionár alebo
akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota
je men�ia ako 5 % základného imania.

(2) Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhroma�-
denie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dòa,
keï mu bola doruèená �iados� o jeho zvolanie. Pred-
stavenstvo nie je oprávnené meni� navrhovaný prog-
ram valného zhroma�denia. Predstavenstvo je opráv-
nené navrhovaný program valného zhroma�denia

doplni� iba so súhlasom osôb, ktoré po�iadali o zvola-
nie mimoriadneho valného zhroma�denia pod¾a odse-
ku 1.

(3) Ak predstavenstvo nesplní povinnos� pod¾a odse-
ku 2, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcio-
nárov pod¾a odseku 1 o tom, �e ich poveruje zvola�
v lehote pod¾a odseku 2 mimoriadne valné zhroma�de-
nie a poveruje ich na v�etky s tým súvisiace úkony.
Súèasne súd na návrh akcionárov urèí predsedu val-
ného zhroma�denia, ktorý bude vies� valné zhroma�-
denie do zvolenia jeho predsedu. Ak spoloènos� vydala
akcie na meno, súd na návrh akcionára alebo akcio-
nárov pod¾a odseku 1 ulo�í èlenom predstavenstva
povinnos� poskytnú� na zabezpeèenie konania valné-
ho zhroma�denia povereným akcionárom zoznam ak-
cionárov. Ak tak predstavenstvo v lehote urèenej sú-
dom neurobí, pou�ijú sa primerane ustanovenia § 28b
ods. 3.

(4) Pozvánka na mimoriadne valné zhroma�denie
alebo oznámenie o jeho konaní pod¾a odseku 3 musí
obsahova� výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý
rozhodnutie vydal, a dòa, keï sa rozhodnutie stalo
vykonate¾ným.

(5) Ak súd splnomocní akcionárov na zvolanie val-
ného zhroma�denia, uhrádza trovy súdneho konania
a náklady konania valného zhroma�denia spoloènos�.
Za záväzok uhradi� trovy súdneho konania a konania
valného zhroma�denia ruèia èlenovia predstavenstva
spoloène a nerozdielne. Spoloènos� má právo na ná-
hradu �kody, ktorá jej vznikla úhradou trov súdneho
konania voèi èlenom predstavenstva.

(6) �iadosti akcionárov pod¾a odseku 1 mo�no vyho-
vie� len vtedy, ak títo akcionári preuká�u, �e sú maji-
te¾mi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty
na zvolanie mimoriadneho valného zhroma�denia
predstavenstvom pod¾a odseku 2.�.

184. V § 182 sa za písmeno a) vkladá nové písme-
no b), ktoré znie:
�b) ak �iados� o zaradenie nimi urèenej zále�itosti bola

doruèená po zaslaní pozvánky na valné zhroma�de-
nie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valné-
ho zhroma�denia, za�le alebo uverejní predstaven-
stvo doplnenie programu valného zhroma�denia
spôsobom ustanoveným zákonom a  urèeným sta-
novami na zvolávanie valného zhroma�denia naj-
menej desa� dní pred konaním valného zhroma�de-
nia; ak takéto oznámenie doplnenia programu
valného zhroma�denia nie je mo�né, mo�no zaradi�
urèenú zále�itos� na program rokovania valného
zhroma�denia len pod¾a § 185 ods. 2,�.

Doteraj�ie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).

185. § 182 sa dopåòa písmenami d) a� g), ktoré
znejú:
�d) predstavenstvo uplatní v mene spoloènosti nároky

na splatenie emisného kurzu akcií proti akcioná-
rom, ktorí sú v ome�kaní s jeho splácaním, alebo
uplatní nároky spoloènosti na vrátenie plnenia,
ktoré spoloènos� vyplatila akcionárom v rozpore
s týmto zákonom,

e) dozorná rada uplatní v mene spoloènosti nároky na

Strana 5262 Zbierka zákonov è. 500/2001 Èiastka 200



náhradu �kody, prípadne iné nároky, ktoré má
spoloènos� proti èlenom predstavenstva,

f) dozorná rada uplatní v mene spoloènosti nároky na
splatenie emisného kurzu akcií, ak spoloènos�
v rozpore s týmto zákonom upísala akcie vytvára-
júce jej základné imanie (§ 161),

g) dozorná rada uplatní v mene spoloènosti nároky,
ktoré má spoloènos� voèi èlenom predstavenstva
ako ruèite¾om pod¾a tohto zákona.�.

186. Doteraj�í text § 182 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zby-
toèného odkladu nesplní �iados� akcionárov, mô�u
akcionári pod¾a § 181 ods. 1 uplatni� nároky pod¾a
odseku 1 v mene spoloènosti. Iná osoba ako akcionár,
ktorý návrh na súd podal, alebo ním splnomocnená
osoba nemô�e v súdnom konaní robi� úkony v mene
spoloènosti.

(3) Akcionári, ktorí uplatnia v mene spoloènosti ná-
roky pod¾a odseku 2, sú povinní zná�a� trovy súdneho
konania za spoloènos�. Ak je spoloènosti priznaná
náhrada trov konania, ten, ktorému bola ulo�ená ná-
hrada týchto trov, je povinný uhradi� ju akcionárovi,
ktorý uplatòoval nároky v mene spoloènosti.�.

187. V § 183 sa na konci pripája táto veta:
�Akcionár, ktorý sa zúèastnil valného zhroma�denia,

sa mô�e domáha� práva pod¾a § 131 ods. 1 iba ak
podal protest do zápisnice z valného zhroma�denia.�.

188. V § 184 odseky 1 a� 3 znejú:
�(1) Najvy��ím orgánom spoloènosti je valné zhro-

ma�denie. Akcionár sa zúèastòuje na valnom zhro-
ma�dení osobne alebo v zastúpení na základe písom-
ného splnomocnenia (ïalej len �prítomný akcionár�).
Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasova-
cích práv spojených s tými istými akciami na jednom
valnom zhroma�dení viacerým splnomocnencom, spo-
loènos� umo�ní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa
na valnom zhroma�dení zapísal do listiny prítomných
skôr. Splnomocnencom akcionára nemô�e by� èlen
dozornej rady spoloènosti.

(2) Valné zhroma�denie sa koná najmenej raz za rok
v lehote urèenej stanovami a zvoláva ho predstaven-
stvo, ak zákon neustanovuje inak, a to spôsobom
a v lehotách urèených stanovami. Ak zákon ustanovu-
je povinnos� zvola� valné zhroma�denie a predstaven-
stvo sa na jeho zvolaní bez zbytoèného odkladu neu-
znieslo alebo dlh�í èas nie je schopné uzná�a� sa, valné
zhroma�denie je oprávnený zvola� ktorýko¾vek èlen
predstavenstva.

(3) Pri spoloènosti s akciami na meno zasiela pred-
stavenstvo pozvánku v�etkým akcionárom na adresu
sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov
najmenej 30 dní pred konaním valného zhroma�denia.
Pri spoloènosti s akciami na doruèite¾a sa uverejòuje
v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhroma�de-
nia v periodickej tlaèi s celo�tátnou pôsobnos�ou uve-
rejòujúcej burzové správy, ak stanovy neurèujú perio-
dickú tlaè s celo�tátnou pôsobnos�ou. Stanovy mô�u
urèi� aj iný spôsob uverejòovania. Spoloènos� za�le
doporuèeným listom majite¾ovi akcie na doruèite¾a

oznámenie o konaní valného zhroma�denia v tej istej
lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak
majite¾ akcie na doruèite¾a zriadil ako zábezpeku na
úhradu nákladov s tým spojených zálo�né právo v pros-
pech spoloènosti aspoò na jednu akciu spoloènosti.
Verejné akciové spoloènosti sú povinné uverejòova�
oznámenie o konaní valného zhroma�denia v periodic-
kej tlaèi s celo�tátnou pôsobnos�ou uverejòujúcej bur-
zové správy.�.

189. V § 184 sa odsek 4 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
�e) rozhodujúci deò na uplatnenie práva úèasti na

valnom zhroma�dení, ak spoloènos� vydala zakni-
hované akcie.�.

190. § 184 sa dopåòa odsekmi 5 a� 8, ktoré znejú:
�(5) Ak stanovy neurèujú inak, valné zhroma�denie

sa koná v mieste sídla spoloènosti. Miesto, dátum
a hodina konania valného zhroma�denia sa musia ur-
èi� tak, aby èo najmenej obmedzovali mo�nos� akcio-
nárov zúèastni� sa na valnom zhroma�dení.

(6) Ak je v programe valného zhroma�denia zarade-
ná zmena stanov, pozvánka na valné zhroma�denie
alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahova� aspoò
podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov
a ak má by� na programe valného zhroma�denia vo¾ba
èlenov orgánov spoloènosti mená osôb, ktoré sa navr-
hujú za èlenov jednotlivých orgánov spoloènosti, mu-
sia by� akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle
spoloènosti v lehote urèenej na zvolanie valného zhro-
ma�denia.

(7) Akcionár má právo vy�iada� si kópie návrhu
stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za èlenov
jednotlivých orgánov spoloènosti s uvedením navrho-
vanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú
adresu na svoje náklady a nebezpeèenstvo. Na práva
pod¾a odseku 6 a tohto odseku musia by� akcionári
upozornení v pozvánke na valné zhroma�denie alebo
v oznámení o konaní valného zhroma�denia.

(8) Stanovy mô�u urèi� aj ïal�í spôsob, akým je
predstavenstvo povinné poskytnú� akcionárom návr-
hy pred konaním valného zhroma�denia. Stanovy mô-
�u tie� urèi�, �e predstavenstvo, prípadne dozorná
rada je povinná poskytnú� akcionárom aj ïal�ie návr-
hy uznesení, ktoré predkladajú na valné zhroma�de-
nie, a to spôsobom urèeným v stanovách. Ak sa návr-
hy predlo�ené predstavenstvom, prípadne dozornou
radou na valnom zhroma�dení odli�ujú od návrhov,
ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním val-
ného zhroma�denia alebo ak pred konaním valného
zhroma�denia predstavenstvo, prípadne dozorná rada
neposkytla tieto návrhy, nie je to dôvodom na vyslove-
nie neplatnosti týchto uznesení valného zhroma�de-
nia, ak tieto skutoènosti predstavenstvo, prípadne
dozorná rada na valnom zhroma�dení vecne odôvod-
ní.�.

191. V § 185 odsek 1 znie:
�(1) Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítom-

ných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby
alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcio-
nárom, prípadne splnomocnenca, èísla listinných ak-
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cií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávòujú na
hlasovanie, prípadne údaj o tom, �e akcie neoprávòujú
na hlasovanie. Správnos� listiny prítomných potvrdzu-
jú svojimi podpismi predseda valného zhroma�denia
a zapisovate¾ zvolení pod¾a stanov. Ak spoloènos� od-
mietne vykona� zápis urèitej osoby do listiny prítom-
ných, uvedie túto skutoènos� do listiny prítomných
spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je
prílohou zápisnice z konania valného zhroma�de-
nia.�.

192. V § 185 sa vypú��ajú odseky 2 a 3. Doteraj�í
odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 2.

193. V § 186 odsek 2 znie:
�(2) Na rozhodnutie valného zhroma�denia o zmene

práv spojených s niektorým druhom akcií a o obme-
dzení prevodite¾nosti akcií na meno sa vy�aduje aj
súhlas dvojtretinovej väè�iny hlasov akcionárov, ktorí
vlastnia tieto akcie. Stanovy mô�u urèi� vy��í poèet
hlasov akcionárov, ktorí majú tieto akcie, potrebný na
prijatie uznesenia valného zhroma�denia.�.

194. § 186 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Pri hlasovaní na valnom zhroma�dení sa nepri-

hliada na akcie, s ktorými akcionár nemô�e vykonáva�
hlasovacie právo.�.

195. § 186a znie:

�§ 186a

(1) Zakázané sú dohody, ktorými sa akcionár zavä-
zuje voèi spoloènosti alebo niektorému z jej orgánov,
alebo èlenovi jej orgánov
a) dodr�ova� pri hlasovaní pokyny spoloènosti alebo

niektorého z jej orgánov o tom, ako má hlasova�,
b) hlasova� za návrhy predkladané orgánmi spoloè-

nosti alebo
c) uplatni� hlasovacie právo urèitým spôsobom, alebo

nehlasova� ako protiplnenie za výhody poskytnuté
spoloènos�ou.

(2) Ustanovenia stanov, ktoré zaväzujú akcionára
k postupu pod¾a odseku 1, sú neplatné.�.

196. V § 187 ods. 1 písm. b) sa za slová �zní�ení
základného imania� vkladá èiarka a pripájajú sa tieto
slová: �o poverení predstavenstva zvý�i� základné ima-
nie pod¾a § 210�.

197. V § 187 ods. 1 písm. d) sa za slová �èlenov
dozornej rady volených� vkladajú slová �a odvoláva-
ných�.

198. V § 187 ods. 1 písmeno e) znie:
�e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidova-

nej úètovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zis-
ku alebo úhrade strát a urèení tantiém,�.

199. V § 187 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú
tieto slová: �a o zmene právnej formy�.

200. V § 187 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové
písmená h) a i), ktoré znejú:

�h) rozhodnutie o skonèení obchodovania s akciami
spoloènosti na burze a rozhodnutie o tom, �e spo-
loènos� prestáva by� verejnou akciovou spoloènos-
�ou,

i) schva¾ovanie pravidiel odmeòovania èlenov orgá-
nov spoloènosti, ak stanovy neurèia, �e pravidlá
odmeòovania schva¾uje dozorná rada,�.

Doteraj�ie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno j).

201. V § 187 ods. 1 písm. j) sa vypú��a slovo �tento�.

202. V § 187 odsek 2 znie:
�(2) Na schválenie rozhodnutia valného zhroma�de-

nia o zmene stanov, zvý�ení alebo zní�ení základného
imania, o poverení predstavenstva na zvý�enie základ-
ného imania pod¾a § 210, vydaní prioritných dlhopisov
alebo vymenite¾ných dlhopisov, zru�ení spoloènosti
alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová
väè�ina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom
vyhotovi� notárska zápisnica. Dvojtretinová väè�ina
hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schvá-
lenie rozhodnutia valného zhroma�denia o skonèení
obchodovania na burze s akciami spoloènosti na trhu
kótovaných cenných papierov. Stanovy mô�u urèi�
vy��í poèet hlasov potrebných na prijatie uznesenia
valného zhroma�denia.�.

203. V § 188 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
�Do zvolenia predsedu valného zhroma�denia poverí

predstavenstvo jeho vedením svojho èlena alebo inú
osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak taká osoba nie
je na valnom zhroma�dení prítomná, mô�e valné zhro-
ma�denie do zvolenia jeho predsedu vies� ktorýko¾vek
z akcionárov spoloènosti.�.

204. V § 189 odseky 2 a 3 znejú:
�(2) Ka�dý akcionár mô�e po�iada� predstavenstvo

o vydanie kópie zápisnice alebo jej èasti spolu s prílo-
hami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na �iados�
akcionára bez zbytoèného odkladu zasla� túto kópiu
akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju po-
skytnú� iným spôsobom pod¾a dohody s akcionárom;
inak je povinné ju poskytnú� v mieste sídla spoloènos-
ti. Ak stanovy neurèujú inak, zná�a náklady na vyho-
tovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhroma�-
denia alebo jej èasti spolu s prílohami zápisnice
akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie po�iadal. Stanovy
mô�u urèi� aj ïal�í spôsob, akým je spoloènos� povin-
ná poskytnú� akcionárom kópiu zápisnice alebo jej
èasti spolu s prílohami zápisnice.

(3) Zápisnice o valnom zhroma�dení spolu s ozná-
mením o konaní valného zhroma�denia alebo s po-
zvánkou na valné zhroma�denie a zoznam prítomných
akcionárov spoloènos� uschováva po celý èas jej trva-
nia. Pri zániku spoloènosti bez právneho nástupcu ich
spoloènos� odovzdá príslu�nému �tátnemu archívu.�.

205. V § 190 tretia veta znie:
�Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výko-

ne pôsobnosti valného zhroma�denia musí ma� písom-
nú formu a musí ho podpís�; notárska zápisnica sa
vy�aduje v prípadoch ustanovených v § 187 ods. 2;
ustanovenie § 189 ods. 3 platí primerane.�.
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206. Doteraj�í text § 190 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

�(2) Jediný akcionár je oprávnený po�adova�, aby sa
rozhodovania pod¾a odseku 1 zúèastnilo predstaven-
stvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie jediného
akcionára pod¾a odseku 1 sa musí doruèi� predstaven-
stvu a dozornej rade.

(3) Zmluvy uzatvorené medzi spoloènos�ou a jej je-
diným akcionárom, ak tento akcionár súèasne koná
v mene spoloènosti, musia ma� písomnú formu.�.

207. V § 191 ods. 1 sa v druhej vete za slová �valné-
ho zhroma�denia� vkladajú slová �alebo dozornej ra-
dy�.

208. V § 191 ods. 1 sa v �tvrtej vete slová �zaväzujú
spoloènos�� nahrádzajú slovami �konajú v mene spo-
loènosti�.

209. § 192 znie:

�§ 192

(1) Predstavenstvo zabezpeèuje riadne vedenie úè-
tovníctva spoloènosti a predkladá valnému zhroma�-
deniu na schválenie riadnu, mimoriadnu alebo konso-
lidovanú úètovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku
alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Táto závier-
ka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno
najmenej 30 dní pred dòom konania valného zhroma�-
denia. Ak spoloènos� vydala akcie na doruèite¾a, hlav-
né údaje tejto úètovnej závierky sa v tej istej lehote
uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a urèe-
ným stanovami na zvolávanie valného zhroma�denia.
Úètovná závierka sa musí tie� akcionárom poskytnú�
na nahliadnutie v sídle spoloènosti v lehote ustanove-
nej zákonom a urèenej stanovami na zvolanie valného
zhroma�denia. Akcionár, ktorý je majite¾om akcií na
doruèite¾a a ktorý zriadil na akcie spoloènosti zálo�né
právo v prospech spoloènosti pod¾a § 184 ods. 3, má
právo vy�iada� si zaslanie kópie úètovnej závierky na
svoj náklad a nebezpeèenstvo na ním uvedenú adresu.
Na tieto práva musia by� akcionári upozornení v po-
zvánke na valné zhroma�denie alebo v oznámení o ko-
naní valného zhroma�denia. Stanovy mô�u urèi� aj
ïal�í spôsob, akým je spoloènos� povinná poskytnú�
akcionárom úètovnú závierku.

(2) V lehotách urèených stanovami, najmenej v�ak
jedenkrát roène spolu s riadnou úètovnou závierkou
predkladá predstavenstvo valnému zhroma�deniu
správu o podnikate¾skej èinnosti spoloènosti a o stave
jej majetku. Táto správa je v�dy súèas�ou výroènej
správy spracovanej pod¾a osobitného predpisu.�.

210. V § 193 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
�(1) Predstavenstvo je povinné písomne predlo�i�

dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zá-
sadných zámeroch obchodného vedenia spoloènosti
na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji
stavu majetku, financií a výnosov spoloènosti a na
�iados� a v lehote urèenej dozornou radou písomnú
správu o stave podnikate¾skej èinnosti a o majetku
spoloènosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.

Predstavenstvo je tie� povinné bezodkladne informo-
va� dozornú radu o v�etkých skutoènostiach, ktoré
mô�u podstatne ovplyvni� vývoj podnikate¾skej èin-
nosti a stav majetku spoloènosti, najmä jej likviditu.
Èlenovia predstavenstva sú povinní na po�iadanie do-
zornej rady alebo jej èlenov zúèastni� sa zasadnutia
dozornej rady a poda� jej èlenom v po�adovanom roz-
sahu doplòujúce informácie k predlo�eným správam.�.

Doteraj�í text § 193 sa oznaèuje ako odsek 2.

211. V § 193 ods. 2 sa slová ��e spoloènos� stratila
tretinu základného imania alebo, �e je dlh�ie ako tri
mesiace platobne neschopná� nahrádzajú slovami ��e
strata spoloènosti presiahla hodnotu jednej tretiny
základného imania alebo to mo�no predpoklada�
a predlo�í valnému zhroma�deniu návrhy opatrení.�.

212. V § 194 odseky 2 a� 6 znejú:
�(2) Orgán, ktorý volí èlenov predstavenstva, urèí

zároveò, ktorý z èlenov predstavenstva je predsedom
predstavenstva. Ak volí èlenov predstavenstva dozorná
rada, zvolia osoby zvolené za prvých èlenov dozornej
rady prvých èlenov predstavenstva pred podaním ná-
vrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra. Na
rozhodovanie prvých èlenov dozornej rady sa pou�ije
primerane ustanovenie § 194 ods. 1. Èlenom predsta-
venstva mô�e by� iba fyzická osoba.

(3) Stanovy mô�u urèi�, �e valné zhroma�denie volí
èlenov predstavenstva spôsobom ustanoveným v § 200
ods. 2.

(4) Stanovy mô�u urèi�, �e predstavenstvo, ktorého
poèet èlenov zvolených príslu�ným orgánom spoloè-
nosti neklesol pod polovicu, mô�e vymenova� náhrad-
ných èlenov do najbli��ieho zasadnutia príslu�ného
orgánu.

(5) Èlenovia predstavenstva sú povinní vykonáva�
svoju pôsobnos� s nále�itou starostlivos�ou, ktorá za-
hàòa povinnos� vykonáva� ju s odbornou starostlivos-
�ou a v súlade so záujmami spoloènosti a v�etkých jej
akcionárov. Najmä sú povinní zaobstara� si a pri roz-
hodovaní zoh¾adni� v�etky dostupné informácie týka-
júce sa predmetu rozhodnutia, zachováva� mlèanlivos�
o dôverných informáciách a skutoènostiach, ktorých
prezradenie tretím osobám by mohlo spoloènosti spô-
sobi� �kodu alebo ohrozi� jej záujmy alebo záujmy jej
akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú
uprednostòova� svoje záujmy, záujmy len niektorých
akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami
spoloènosti.

(6) Èlenovia predstavenstva, ktorí poru�ili svoje po-
vinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spo-
loène a nerozdielne nahradi� �kodu, ktorú tým spoloè-
nosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradi� �kodu,
ktorá spoloènosti vznikne tým, �e
a) poskytne plnenie akcionárom v rozpore s týmto zá-

konom,
b) nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59a,
c) poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a,
d) upí�e, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné

akcie alebo akcie inej spoloènosti v rozpore s týmto
zákonom,

e) vydá akcie v rozpore s týmto zákonom.�.
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213. § 194 sa dopåòa odsekmi 7 a� 9, ktoré znejú:
�(7) Èlen predstavenstva nezodpovedá za �kodu, ak

preuká�e, �e postupoval pri výkone svojej pôsobnos-
ti s odbornou starostlivos�ou a v dobrej viere, �e koná
v záujme spoloènosti. Èlenovia predstavenstva nezod-
povedajú za �kodu spôsobenú spoloènosti konaním,
ktorým vykonávali uznesenie valného zhroma�denia;
to neplatí, ak je uznesenie valného zhroma�denia
v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spo-
loènosti. Èlenov predstavenstva nezbavuje zodpoved-
nosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.

(8) Dohody medzi spoloènos�ou a èlenom predsta-
venstva vyluèujúce alebo obmedzujúce zodpovednos�
èlena predstavenstva sú zakázané; stanovy nemô�u
obmedzi� alebo vylúèi� zodpovednos� èlena predsta-
venstva. Spoloènos� sa mô�e vzda� nárokov na náhra-
du �kody voèi èlenom predstavenstva alebo uzatvori�
s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od
ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné
zhroma�denie a ak proti takémuto rozhodnutiu na
valnom zhroma�dení nevznesie do zápisnice protest
men�ina akcionárov s akciami, ktorých menovitá hod-
nota dosahuje najmenej 5 % základného imania.

(9) Nároky spoloènosti na náhradu �kody voèi èle-
nom predstavenstva mô�e uplatni� vo svojom mene
a na vlastný úèet verite¾ spoloènosti, ak nemô�e uspo-
koji� svoju poh¾adávku z majetku spoloènosti. Ustano-
venia odsekov 6 a� 8 sa pou�ijú primerane. Nároky
verite¾ov spoloènosti voèi èlenom predstavenstva ne-
zanikajú, ak sa spoloènos� vzdá nárokov na náhradu
�kody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je
na majetok spoloènosti vyhlásený konkurz, uplatòuje
nároky verite¾ov spoloènosti voèi èlenom predstaven-
stva správca konkurznej podstaty.�.

214. V § 196 ods. 1 sa v prvej vete slová �nevyplýva
nieèo iné� nahrádzajú slovami �nevyplývajú ïal�ie ob-
medzenia�.

215. Za § 196 sa vkladá § 196a, ktorý znie:

�§ 196a

(1) Spoloènos� mô�e poskytnú� úver, pô�ièku, pre-
vies� alebo poskytnú� do u�ívania majetok spoloènosti
alebo zabezpeèi� záväzok èlenovi predstavenstva, pro-
kuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená kona�
za spoloènos�, a osobám im blízkym alebo osobám,
ktoré konajú na ich úèet, len na základe predchádza-
júceho súhlasu dozornej rady a za podmienok obvyk-
lých v be�nom obchodnom styku.

(2) Ak sú osoby pod¾a odseku 1 oprávnené kona� aj
za iné osoby, pou�ije sa ustanovenie odseku 1 prime-
rane aj na plnenia tam uvedené v prospech tejto inej
osoby. Súhlas dozornej rady sa nevy�aduje, ak ide
o plnenie ovládajúcej osoby v prospech ovládanej oso-
by.�.

216. V § 198 sa slovo �roènú� nahrádza slovami
�riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú� a za slová �na
rozdelenie zisku� sa vkladajú slová �alebo na úhradu
strát�.

217. V § 200 ods. 1 sa v druhej vete za slovo �volí�
vkladajú slová �a odvoláva�.

218. V § 200 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
�Pri vo¾be èlenov dozornej rady sa hlasuje o návr-

hoch jednotlivých osôb za èlenov dozornej rady súèas-
ne. Zo v�etkých predlo�ených návrhov za èlenov dozor-
nej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári
volia èlenov dozornej rady tak, �e urèia poèet hlasov
z celkového poètu svojich hlasov, ktorými hlasujú za
jednotlivých kandidátov, prièom mô�u hlasova� naj-
viac za taký poèet kandidátov, ko¾ko èlenov dozornej
rady má by� na valnom zhroma�dení zvolených. Èlen-
mi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali
najväè�í poèet hlasov v poradí; ustanovenie § 186
ods. 1 sa nepou�ije. Stanovy mô�u urèi� iný spôsob
vo¾by èlenov dozornej rady.�.

219. V § 200 ods. 3 sa slová �§ 194 ods. 4 a 5
a § 196� nahrádzajú slovami �§ 194 ods. 4 a� 8, § 196
a 196a�.

220. § 200 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
�(5) Vo¾by èlenov dozornej rady volených zamestnan-

cami spoloènosti organizuje predstavenstvo v spolu-
práci s odborovou organizáciou. Ak v spoloènosti nie
je zriadená odborová organizácia, organizuje vo¾by
èlenov dozornej rady volených zamestnancami spoloè-
nosti predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami
spoloènosti, ktorí sú oprávnení voli� èlenov dozornej
rady (ïalej len �oprávnený voliè�). Návrh na vo¾bu
alebo odvolanie èlenov dozornej rady volených zamest-
nancami spoloènosti je oprávnená poda� predstaven-
stvu odborová organizácia alebo spoloène aspoò 10 %
oprávnených volièov. Na platnos� vo¾by alebo odvola-
nia èlenov dozornej rady volených zamestnancami
spoloènosti sa vy�aduje, aby rozhodnutie zamestnan-
cov spoloènosti bolo prijaté aspoò polovicou oprávne-
ných volièov alebo ich zástupcov.

(6) Volebný poriadok pre vo¾by a odvolanie èlenov
dozornej rady volených zamestnancami spoloènosti
pripravuje a schva¾uje odborová organizácia. Ak
v spoloènosti nie je zriadená odborová organizácia,
pripravuje a schva¾uje volebný poriadok predstaven-
stvo v spolupráci s oprávnenými volièmi.�.

221. V § 201 ods. 2 sa za slová �zvolených zamest-
nancami spoloènosti� vkladajú slová �a stanovisko
men�iny èlenov dozornej rady, ak títo o to po�iadajú,�.

222. V § 201 ods. 3 prvá veta znie:
�Dozorná rada rozhoduje väè�inou hlasov svojich

èlenov urèenou stanovami, inak väè�inou hlasov v�et-
kých jej èlenov.�.

223. V § 201 ods. 3 sa v tretej vete za slovo �po�ia-
dajú� vkladá bodkoèiarka a slová �v�dy sa uvedie
rozdielny názor èlenov dozornej rady zvolených za-
mestnancami spoloènosti�.

224. V § 202 ods. 1 sa v prvej vete vypú��ajú slová
�na základe návrhu predstavenstva�.

225. § 202 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
�Uznesenie valného zhroma�denia o zvý�ení základ-
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ného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na
ulo�enie uznesenia valného zhroma�denia do zbierky
listín mo�no poda� najneskôr spolu s návrhom na
zápis zvý�enia základného imania v obchodnom regis-
tri.�.

226. V § 202 odsek 2 znie:
�(2) V pozvánke na valné zhroma�denie alebo ozná-

mení o konaní valného zhroma�denia sa okrem nále-
�itostí pod¾a § 184 ods. 4 uvedú
a) dôvody navrhovaného zvý�enia základného imania,
b) spôsob a vý�ka navrhovaného zvý�enia základného

imania,
c) navrhovaný poèet, menovitá hodnota, podoba, for-

ma a druh akcií, ak sa majú vyda� nové akcie; ak
sa má zvý�i� menovitá hodnota doteraj�ích akcií,
ich nová menovitá hodnota,

d) navrhovaná vý�ka emisného kurzu alebo spôsob
jeho urèenia, ak sa zvý�enie základného imania má
vykona� upísaním nových akcií,

e) dôvody, preèo sa navrhuje obmedzenie alebo vylú-
èenie práva pod¾a § 204a, ak sa tak navrhuje,

f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky,
ktoré bude ma� ich vydanie na práva spojené s ak-
ciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nové-
ho druhu akcií.

Ak je súèas�ou pozvánky na valné zhroma�denie
alebo oznámenia o konaní valného zhroma�denia ná-
vrh uznesenia valného zhroma�denia o zvý�ení zá-
kladného imania, v pozvánke alebo oznámení sa ne-
musia osobitne uvies� nále�itosti pod¾a písmen b),
c),d), a f).�.

227. V § 202 ods. 3 sa za slová �jeho predmet� vkla-
dajú slová �a urèenie peòa�nej sumy, v akej sa nepe-
òa�ný vklad zapoèítava za plnenie emisného kurzu
akcií,�.

228. V § 202 ods. 3 druhá veta znie:
�Valnému zhroma�deniu sa predlo�í znalecký posu-

dok, ktorý preukazuje, �e hodnota nepeòa�ného vkla-
du zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú
splati� týmto vkladom.�.

229. V § 202 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: �ak zákon neusta-
novuje inak.�.

230. V § 203 ods. 1 sa v prvej vete slová �v�etky skôr
upísané akcie� nahrádzajú slovami �emisný kurz v�et-
kých skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných za-
mestnancom spoloènosti�.

231. V § 203 ods. 1 sa na konci druhej vety slová
�a nesplatenej èasti zamestnaneckých akcií� nahrá-
dzajú slovami �ak sa majú akcie vyda� zamestnancom
spoloènosti�.

232. V § 203 odsek 2 znie:
�(2) Uznesenie valného zhroma�denia o zvý�ení zá-

kladného imania upísaním akcií obsahuje najmä
a) sumu, o ktorú sa zvy�uje základné imanie,
b) poèet, menovitú hodnotu, podobu, formu a druh

upisovaných akcií,

c) opis práv spojených s novým druhom akcií, ak val-
né zhroma�denie rozhodne o vydaní nového druhu
akcií,

d) vý�ku emisného kurzu upisovaných akcií alebo
spôsob jeho urèenia,

e) urèenie rozhodujúceho dòa na uplatnenie práva
pod¾a § 204a, ak spoloènos� vydala zaknihované
akcie,

f) lehotu, spôsob a miesto na vykonanie práva pod¾a
§ 204a, ktorá nesmie by� krat�ia ako 14 dní,

g) spôsob upisovania akcií, ktoré neboli upísané s vy-
u�itím práva pod¾a § 204a, lehotu a miesto na ich
upísanie,

h) spôsob upisovania akcií, lehotu a miesto na ich
upísanie, ak valné zhroma�denie rozhodne o obme-
dzení alebo vylúèení práva pod¾a § 204a,

i) urèenie èasti menovitej hodnoty upísaných akcií,
ktorú je upisovate¾, ktorý sa zaviazal k peòa�nému
vkladu, povinný splati� pod¾a § 204 ods. 2 a lehotu
na jeho splatenie,

j) schválenie predmetu nepeòa�ného vkladu a urèe-
nie peòa�nej sumy, v akej sa nepeòa�ný vklad za-
poèítava za plnenie emisného kurzu upísaných
akcií, ak sa má základné imanie zvy�ova� nepeòa�-
nými vkladmi.�.

233. § 203 sa dopåòa odsekmi 3 a� 5, ktoré znejú:
�(3) Ak v lehote urèenej valným zhroma�dením na

upisovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií
vý�ku navrhovaného základného imania, mô�e sa zá-
kladné imanie zvý�i� len o upísané akcie, ak túto
skutoènos� schválilo valné zhroma�denie a bola vý-
slovne uvedená vo výzve na upisovanie akcií.

(4) Po upísaní navrhovaného základného imania
predstavenstvo ïal�ie upisovanie odmietne, ak valné
zhroma�denie nerozhodne inak. Ak uznesenie valného
zhroma�denia o zvý�ení základného imania pripú��a
upísanie akcií prevy�ujúcich navrhované základné
imanie, pou�ijú sa primerane ustanovenia § 163 ods.
2 písm. b) a § 166 ods. 2 a táto skutoènos� sa musí
uvies� vo výzve na upisovanie akcií.

(5) Výzvu na upisovanie akcií predstavenstvo vhod-
ným spôsobom uverejní, ak sa základné imanie zvy�u-
je na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií. Výzva
na upisovanie akcií musí obsahova� údaje z uznesenia
valného zhroma�denia o zvý�ení základného imania
pod¾a odseku 2, prípadne skutoènosti pod¾a odsekov
3 a 4.�.

234. § 204 znie:

�§ 204

(1) Na upisovanie akcií a splácanie ich emisného
kurzu pri zvý�ení základného imania sa pou�ijú pri-
merane ustanovenia na upisovanie akcií a splácanie
ich emisného kurzu pri zalo�ení spoloènosti, ak zákon
neustanovuje inak. Na základe verejnej výzvy nemo�no
upisova� akcie nepeòa�nými vkladmi.

(2) Ak sa upisovate¾ zaviazal k peòa�nému vkladu,
je povinný splati� èas� menovitej hodnoty ním upísa-
ných akcií v lehote a vo vý�ke urèenej uznesením
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valného zhroma�denia, najmenej v�ak vo vý�ke 30 %
menovitej hodnoty akcií na úèet v banke, ktorý urèí
upisovate¾om predstavenstvo. Pri spoloènostiach, kto-
rých akcie burza prijala na obchodovanie na trhu
kótovaných cenných papierov, vy�aduje sa v tejto le-
hote splatenie celého emisného kurzu akcií.

(3) Upisovate¾ sa mô�e zaviaza� iba k nepeòa�nému
vkladu, ktorého predmet a urèenie peòa�nej sumy,
v akej sa nepeòa�ný vklad zapoèíta za plnenie emisné-
ho kurzu upísaných akcií, schválilo valné zhroma�de-
nie; nepeòa�ný vklad sa zapoèítava za plnenie emisné-
ho kurzu upísaných akcií vo vý�ke peòa�nej sumy
urèenej valným zhroma�dením.

(4) Uznesenie valného zhroma�denia o zvý�ení zá-
kladného imania mô�e schváli�, �e urèitý poèet akcií
mô�u zamestnanci spoloènosti nadobudnú� za cenu
ni��iu ako emisný kurz akcií, ak bude tento rozdiel
spoloènos� kry� z vlastných zdrojov. Podmienky upiso-
vania a splácania akcií zamestnancami spoloènosti
urèí uznesenie valného zhroma�denia o zvý�ení zá-
kladného imania.�.

235. Za § 204 sa vkladá § 204a, ktorý znie:

�§ 204a

(1) Ak spoloènos� zvy�uje základné imanie peòa�ný-
mi vkladmi, doteraj�í akcionári majú právo na pred-
nostné upisovanie akcií na zvý�enie základného ima-
nia, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k vý�ke
doteraj�ieho základného imania.

(2) Výzvu na uplatnenie práva na prednostné upiso-
vanie akcií uverejní predstavenstvo spôsobom urèe-
ným na zvolávanie valného zhroma�denia, alebo ak
spoloènos� vydala akcie na meno, za�le ju v�etkým
akcionárom. Výzva musí obsahova� údaje z uznesenia
valného zhroma�denia o zvý�ení základného imania
pod¾a § 203 ods. 2, najmä spôsob, miesto a lehotu na
uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií.

(3) Rozhodujúci deò na urèenie osoby, ktorá má
právo na prednostné upísanie akcií, urèí valné zhro-
ma�denie v rozhodnutí o zvý�ení základného imania,
prièom tento deò nesmie by� urèený na skor�í deò ako
piaty deò nasledujúci po dni konania valného zhro-
ma�denia, a neskor�í deò ako prvý deò lehoty urèenej
na vykonanie práva na prednostné upísanie akcií.

(4) Právo na prednostné upísanie akcií pod¾a odse-
ku 1 mô�e by� predmetom samostatného prevodu odo
dòa rozhodnutia valného zhroma�denia o zvý�ení zá-
kladného imania.

(5) Právo akcionárov na prednostné upísanie akcií
nemo�no stanovami obmedzi� ani vylúèi�. Obmedzi�
alebo vylúèi� právo na prednostné upísanie akcií mo�-
no len uznesením valného zhroma�denia o zvý�ení
základného imania, ak to vy�adujú dôle�ité záujmy
spoloènosti. Ak sa navrhuje obmedzi� alebo vylúèi�
právo akcionárov na prednostné upísanie akcií, musí
predstavenstvo predlo�i� valnému zhroma�deniu pí-
somnú správu, v ktorej odôvodní návrh na obmedzenie
alebo vylúèenie prednostného práva na upísanie akcií
a navrhovanú vý�ku emisného kurzu akcií; predsta-

venstvo je povinné v èase medzi zvolaním valného
zhroma�denia, ktoré o obmedzení alebo vylúèení prá-
va rozhoduje, a jeho konaním bezodkladne na po�ia-
danie akcionára poskytnú� mu túto písomnú správu,
inak pred otvorením tohto valného zhroma�denia.
Ustanovenia § 184 ods. 6 a� 8 sa pou�ijú primerane.

(6) Za obmedzenie alebo vylúèenie práva na pred-
nostné upisovanie akcií sa nepova�uje, ak pod¾a uzne-
senia valného zhroma�denia upí�e v�etky akcie ob-
chodník s cennými papiermi na základe zmluvy
o obstaraní vydania cenných papierov, ak táto zmluva
obsahuje záväzok obchodníka s cennými papiermi, �e
predá osobám, ktoré majú právo na prednostné upi-
sovanie akcií, na ich �iados�, za cenu a v lehote urèe-
nej uznesením valného zhroma�denia akcie v rozsahu
ich práva na prednostné upísanie akcií. Na postup pri
predaji akcií obchodníkom s cennými papiermi sa
pou�ijú primerane ustanovenia odsekov 1 a� 4.

(7) Ak je pod¾a uznesenia valného zhroma�denia
úèelom zvý�enia základného imania vydanie akcií za-
mestnancom spoloènosti, je to dôle�itý záujem spoloè-
nosti, aby sa obmedzili alebo vylúèili práva na pred-
nostné upisovanie akcií pod¾a odseku 5.�.

 236. § 205 znie:

�§ 205

(1) Ak sa v�etci akcionári písomne dohodnú o rozsa-
hu ich úèasti na celom zvý�ení základného imania,
táto dohoda nahrádza listinu upisovate¾ov. Ustanove-
nie § 202 tým nie je dotknuté, ustanovenia § 203
a 204 platia obdobne.

(2) Dohoda akcionárov pod¾a odseku 1 obsahuje
urèenie poètu, druhu, formy, podoby a menovitej hod-
noty akcií upisovaných ka�dým akcionárom, vý�ku
emisného kurzu a lehotu na jeho splatenie. Ak sa má
základné imanie zvy�ova� nepeòa�nými vkladmi, do-
hoda obsahuje aj urèenie predmetu nepeòa�ného
vkladu a urèenie peòa�nej sumy, v akej sa nepeòa�ný
vklad zapoèítava na plnenie emisného kurzu upísa-
ných akcií.�.

237. Doteraj�í text § 206 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekmi 2 a� 4, ktoré znejú:

�(2) K návrhu na zápis zvý�enia základného imania
do obchodného registra sa prikladá
a) notárska zápisnica osvedèujúca konanie valného

zhroma�denia, ktorá obsahuje uznesenie valného
zhroma�denia o zvý�ení základného imania, ak
uznesenie valného zhroma�denia nebolo e�te ulo-
�ené do zbierky listín,

b) výzva na uplatnenie práva na prednostné upisova-
nie akcií a doklad o jej uverejnení a oznámení pod¾a
§ 204a ods. 2, iba�e valné zhroma�denie rozhodlo
o vylúèení práva na prednostné upisovanie akcií,

c) verejná výzva na upisovanie akcií v uverejnenom
znení spolu s dokladom o jej uverejnení, ak sa
základné imanie zvy�uje upisovaním akcií na zákla-
de verejnej výzvy,

d) prospekt schválený pod¾a osobitného predpisu spo-
lu s dokladom o jeho uverejnení pod¾a osobitného
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predpisu, ak sa základné imanie zvy�uje upisova-
ním akcií na základe verejnej výzvy,

e) listina upisovate¾ov, prípadne druhopisy alebo kó-
pie písomných prejavov vôle upisovate¾ov akcií; ak
sa základné imanie zvy�uje postupom pod¾a § 205,
dohoda akcionárov pod¾a § 205,

f) písomné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkla-
dov alebo ich èastí jednotlivými upisovate¾mi,

g) znalecký posudok, ktorý preukazuje, �e hodnota
nepeòa�ného vkladu zodpovedá emisnému kurzu
akcií splácaných týmto vkladom, ak sa do spoloè-
nosti vlo�ili nepeòa�né vklady,

h) úplné znenie stanov,
i) ïal�ie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a

osobitných predpisov.

(3) Ak predstavenstvo uvedie vo vyhlásení pod¾a
odseku 2 písm. f) vy��iu sumu, ako bola splatená,
ruèia èlenovia predstavenstva spoloène a nerozdielne
do vý�ky tohto rozdielu voèi spoloènosti za splnenie
povinnosti akcionára splati� vklad a v rovnakej vý�ke
voèi verite¾om spoloènosti za záväzky spoloènosti. Ru-
èenie èlena predstavenstva voèi verite¾om spoloènosti
zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vy��ej
sumy vo vyhlásení týkalo.

(4) Ak predstavenstvo nepodá návrh na zápis zvý�e-
nia základného imania do obchodného registra do 90
dní odo dòa upísania akcií, upísanie akcií je neúèinné,
zanikajú práva a povinnosti upisovate¾a z upísania
akcií a spoloènos� je povinná vráti� upisovate¾ovi vklad
alebo èas� vkladu splatenú pri upísaní akcií; pri pe-
òa�nom vklade spolu s úrokom vo vý�ke úroku obvyk-
le poskytovaného bankami v mieste sídla spoloènosti
pod¾a zmluvy o be�nom úète ku dòu vzniku povinnosti
vráti� zaplatenú sumu.�.

238. § 207 znie:

�§ 207

(1) Ak valné zhroma�denie rozhodlo o vydaní vyme-
nite¾ných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, roz-
hodne súèasne o zvý�ení základného imania, ktoré sa
vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vyda-
nie akcií spoloènosti spojené s vymenite¾nými dlhopis-
mi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými
dlhopismi (ïalej len �podmienené zvý�enie základného
imania�).

(2) Vý�ka podmieneného zvý�enia základného ima-
nia nesmie by� vy��ia ako polovica základného imania
spoloènosti v èase prijatia uznesenia valného zhro-
ma�denia o podmienenom zvý�ení základného imania.

(3) Uznesenie valného zhroma�denia o podmiene-
nom zvý�ení základného imania obsahuje:
a) dôvody a vý�ku podmieneného zvý�enia základné-

ho imania,
b) urèenie, èi podmienené zvý�enie základného ima-

nia je urèené na splnenie záväzkov spoloènosti
z vymenite¾ných dlhopisov alebo prioritných dlho-
pisov,

c) maximálny rozsah podmieneného zvý�enia základ-
ného imania a menovitú hodnotu, formu, druh

a podobu akcií, ktoré spoloènos� vydá na zvý�enie
základného imania,

d) ak valné zhroma�denie rozhodne o vydaní nového
druhu akcií, aj opis práv s nimi spojených,

e) spôsob, miesto a lehotu na uplatnenie práv na vy-
danie akcií spoloènosti spojených s vymenite¾nými
dlhopismi alebo práv na upísanie akcií spojených
s prioritnými dlhopismi,

f) poèet, menovitú hodnotu, formu, druh a podobu
akcií, ktoré mo�no vymeni� za jeden vymenite¾ný
dlhopis alebo upísa� s jedným prioritným dlhopi-
som,

g) urèenie výmenného kurzu vymenite¾ného dlhopisu
za akcie; menovitá hodnota akcií, ktoré mo�no vy-
meni� za vymenite¾ný dlhopis, nemô�e by� vy��ia
ako emisný kurz dlhopisu,

h) urèenie emisného kurzu akcií upisovaných s uplat-
nením práva na prednostné upísanie akcií spojené-
ho s prioritným dlhopisom alebo spôsob jeho urèe-
nia a urèenie èasti emisného kurzu upísaných
akcií, ktorú je upisovate¾ povinný splati� pod¾a
§ 204 ods. 2, a lehotu na jeho splatenie.

(4) Uznesenie valného zhroma�denia, ktoré odporuje
u� prijatému uzneseniu valného zhroma�denia o pod-
mienenom zvý�ení základného imania, je neplatné.

(5) Rozhodnutie o podmienenom zvý�ení základného
imania s uvedením vý�ky podmieneného zvý�enia zá-
kladného imania sa zapisuje do obchodného registra;
ustanovenie § 202 ods. 1 tým nie je dotknuté. Pred
zápisom rozhodnutia o zvý�ení základného imania do
obchodného registra nemô�e spoloènos� zaèa� vydáva�
akcie za vymenite¾né dlhopisy alebo upisova� akcie za
prioritné dlhopisy.

(6) Ak uznesenie valného zhroma�denia neurèí iný
spôsob uplatnenia práv spojených s vymenite¾ným
dlhopisom, uplatòuje sa právo na výmenu vymenite¾-
ného dlhopisu za akcie doruèením písomnej �iadosti
o výmenu dlhopisu za akcie spoloènosti. Doruèenie
�iadosti o výmenu dlhopisu za akcie spoloènosti na-
hrádza upísanie a splatenie akcií. Právo na prednost-
né upísanie akcií spojené s prioritným dlhopisom sa
uplatòuje upísaním akcií spoloènosti; na upisovanie
akcií sa pou�ijú ustanovenia § 204; upísanie akcií
nepeòa�ným vkladom sa zakazuje.

(7) Právo na výmenu vymenite¾ných dlhopisov za
akcie mo�no uplatni� a� po splatení emisného kurzu
dlhopisov, s ktorými je spojené uplatòované právo.
Uplatnením práva na výmenu vymenite¾ných dlhopi-
sov za akcie spoloènosti sa zvy�uje základné imanie
spoloènosti a majite¾ vymenite¾ného dlhopisu získava
práva akcionára.

(8) Uplatnením práva na prednostné upísanie akcií
spojeného s prioritným dlhopisom a splatením emis-
ného kurzu upísaných akcií alebo jeho èasti, ktorú
upisovate¾, ktorý sa zaviazal na peòa�ný vklad, je po-
vinný splati� pod¾a odseku 3 písm. h), zvy�uje sa zá-
kladné imanie spoloènosti a majite¾ prioritného dlho-
pisu získava práva akcionára.

(9) Pred úèinnos�ou zvý�enia základného imania
pod¾a odsekov 7 a 8 nesmie spoloènos� vyda� majite-
¾om vymenite¾ných dlhopisov alebo prioritných dlho-
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pisov akcie. Predstavenstvo je povinné najneskôr do
jedného mesiaca po ukonèení kalendárneho roka
poda� návrh na zápis zvý�enia základného imania do
obchodného registra v rozsahu, v akom sa základné
imanie v priebehu predchádzajúceho kalendárneho
roka zvý�ilo pod¾a odsekov 7 a 8.

(10) K návrhu na zápis zvý�enia základného imania
do obchodného registra sa prikladá:
a) druhopisy alebo kópie písomných �iadostí o výme-

nu vymenite¾ných dlhopisov za akcie spoloènosti,
prípadne listina upisovate¾ov, prípadne druhopisy
alebo kópie písomných prejavov vôle upisovate¾ov
akcií, ktorí uplatnili právo na upísanie akcií spoloè-
nosti spojené s prioritnými dlhopismi,

b) pri zvý�ení základného imania pod¾a odseku 7 pí-
somné vyhlásenie predstavenstva o splatení emis-
ného kurzu vymenite¾ných dlhopisov; ustanovenie
§ 206 ods. 3 sa pou�ije primerane,

c) pri zvý�ení základného imania pod¾a odseku 8 pí-
somné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkla-
dov alebo ich èastí upisovate¾mi; ustanovenie § 206
ods. 3 sa pou�ije primerane,

d) ïal�ie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a
osobitných predpisov.�.

239. § 208 znie:

�§ 208

(1) Valné zhroma�denie mô�e rozhodnú�, �e neroz-
delený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo
zisku, ktorých pou�itie nie je zákonom ustanovené,
pou�ije sa na zvý�enie základného imania. Spoloènos�
mô�e takto zvý�i� základné imanie iba pri dodr�aní
podmienok pod¾a § 179 ods. 3 a 4.

(2) Zvý�i� základné imanie pod¾a odseku 1 mo�no iba
na základe schválenej úètovnej závierky, ktorá bola
overená audítorom bez výhrad a ktorá je zostavená
z údajov zistených najneskôr ku dòu, od ktorého ku
dòu konania valného zhroma�denia neuplynulo viac
ako �es� mesiacov.

(3) Uznesenie valného zhroma�denia o zvý�ení zá-
kladného imania z majetku spoloènosti obsahuje
a) sumu, o ktorú sa zvy�uje základné imanie,
b) oznaèenie vlastného zdroja spoloènosti, ktorý sa

pou�ije na zvý�enie základného imania,
c) urèenie, èi sa zvý�i menovitá hodnota akcií s uve-

dením, o ko¾ko sa zvý�i, alebo èi budú vydané nové
akcie s uvedením poètu a menovitej hodnoty no-
vých akcií spoloènosti,

d) urèenie lehoty na výmenu akcií alebo vyznaèenie
vy��ej menovitej hodnoty na akciách, ak spoloènos�
vydala listinné akcie a zvý�enie základného imania
sa vykoná zvý�ením menovitej hodnoty doteraj�ích
akcií.

(4) Na zvý�ení základného imania sa podie¾ajú ak-
cionári pod¾a menovitých hodnôt upísaných akcií. Na
zvý�ení základného imania sa podie¾ajú aj vlastné
akcie, ktoré má spoloènos� v majetku, akcie, ktoré
nadobudla tretia osoba vo vlastnom mene, ale na úèet
spoloènosti, a akcie, ktoré sú v majetku ovládanej
spoloènosti.

(5) K návrhu na zápis zvý�enia základného imania
do obchodného registra sa prikladá
a) notárska zápisnica osvedèujúca konanie valného

zhroma�denia, ktorá obsahuje uznesenie valného
zhroma�denia o zvý�ení základného imania,

b) úètovná závierka, ktorá bola podkladom na rozho-
dovanie valného zhroma�denia o zvý�ení základné-
ho imania, ak u� nebola ulo�ená v zbierke listín,

c) písomné vyhlásenie predstavenstva, �e ku dòu po-
dania návrhu na zápis zvý�enia základného imania
oproti údajom úètovnej závierky, ktorá je podkla-
dom na rozhodovanie valného zhroma�denia o zvý-
�ení základného imania, nezní�ili sa vlastné zdroje
spoloènosti tak, �e toto zní�enie vlastných zdrojov
spoloènosti by bolo v rozpore s podmienkami na
zvý�enie základného imania z majetku spoloènosti,

d) úplné znenie stanov,
e) ïal�ie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a

osobitných predpisov.�.

240. V § 209 odsek 2 znie:
�(2) Zvý�enie menovitej hodnoty doteraj�ích listinných

akcií sa vykoná buï ich výmenou, alebo vyznaèením
vy��ej menovitej hodnoty na doteraj�ích akciách
s podpisom èlena alebo s podpismi èlenov predstaven-
stva oprávnených kona� za spoloènos�. Predstavenstvo
vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom
a urèeným stanovami na zvolávanie valného zhroma�-
denia, aby predlo�ili akcie na úèel ich výmeny alebo
vyznaèenia zvý�enia ich menovitej hodnoty.�.

241. § 209 sa dopåòa odsekmi 3 a� 6, ktoré znejú:
�(3) Ak akcionár v  lehote pod¾a § 211 ods. 2 písm. f)

akcie nepredlo�í, predstavenstvo vyzve akcionárov
spôsobom ustanoveným zákonom a  urèeným stano-
vami na zvolávanie valného zhroma�denia, aby pred-
lo�ili akcie na úèel výmeny alebo vyznaèenia zvý�enia
ich menovitej hodnoty v dodatoènej primeranej lehote,
ktorú urèí, s upozornením, �e inak budú akcie vyhlá-
sené za neplatné.

(4) Predstavenstvo vyhlási akcie, ktoré neboli na-
priek výzve v dodatoènej lehote predlo�ené, za neplat-
né a vydá za ne nové akcie. Vyhlásenie akcií za neplat-
né predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom,
ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom
ustanoveným zákonom a  urèeným stanovami na zvo-
lávanie valného zhroma�denia.

(5) Nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli
vyhlásené za neplatné, predá predstavenstvo iným
osobám bez zbytoèného odkladu. Vý�a�ok z predaja
akcií po zapoèítaní poh¾adávok spoloènosti, ktoré jej
vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné
a s ich predajom, spoloènos� bez zbytoèného odkladu
vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za
neplatné, alebo vý�a�ok ulo�í do úschovy pod¾a osobit-
ného zákona.

(6) Zvý�enie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií
sa vykoná zmenou zápisu o vý�ke ich menovitej hod-
noty v evidencii cenných papierov ustanovenej osobit-
ným zákonom.�.

242. Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý vrátane nad-
pisu znie:
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�§ 209a

Kombinované zvý�enie základného imania

(1) Ak spoloènos� zvy�uje základné imanie upísaním
nových akcií, valné zhroma�denie mô�e rozhodnú�, �e
èas� emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá
z vlastných zdrojov spoloènosti vykázaných v úètovnej
závierke vo vlastnom imaní spoloènosti. Zvý�enie zá-
kladného imania nepeòa�nými vkladmi alebo obme-
dzenie alebo vylúèenie práva akcionárov na prednost-
né upisovanie nových akcií je v tomto prípade
vylúèené.

(2) Uznesenie valného zhroma�denia o kombinova-
nom zvý�ení základného imania obsahuje
a) sumu, o ktorú sa zvy�uje základné imanie,
b) poèet, menovitú hodnotu, podobu, formu a druh

upisovaných akcií,
c) opis práv spojených s novým druhom akcií, ak val-

né zhroma�denie rozhodne o ich vydaní,
d) vý�ku emisného kurzu upisovaných akcií alebo

spôsob jeho urèenia a urèenie èasti emisného kur-
zu akcií, ktorý nepodlieha splateniu upisovate¾mi,

e) oznaèenie vlastného zdroja spoloènosti, ktorý sa
pou�ije na krytie èasti emisného kurzu akcií, ktorá
nepodlieha splateniu upisovate¾mi,

f) urèenie rozhodujúceho dòa na uplatnenie práva
pod¾a § 204a, ak spoloènos� vydala zaknihované
akcie,

g) lehotu, spôsob a miesto na vykonanie práva pod¾a
§ 204a, ktorá nesmie by� krat�ia ako 14 dní,

h) spôsob upisovania akcií, ktoré neboli upísané s vy-
u�itím práva pod¾a § 204a, lehotu a miesto na ich
upísanie, v prípade upisovania akcií na základe
verejnej výzvy miesto upisovania akcií,

i) urèenie èasti menovitej hodnoty upísaných akcií,
ktorú upisovate¾, ktorý sa zaviazal na peòa�ný
vklad, je povinný splati� pod¾a odseku 3, a lehotu
na jeho splatenie.

(3) Upisovate¾ je povinný splati� menovitú hodnotu
ním upísaných akcií v lehote a vo vý�ke urèenej uzne-
sením valného zhroma�denia na úèet v banke, ktorý
upisovate¾om urèí predstavenstvo.

(4) Predstavenstvo mô�e poda� návrh na zápis zvý-
�enia základného imania do obchodného registra po
upísaní akcií zodpovedajúcich tomuto zvý�eniu a spla-
tení ich menovitej hodnoty vo vý�ke urèenej uznese-
ním valného zhroma�denia upisovate¾mi. K návrhu na
zápis zvý�enia základného imania do obchodného re-
gistra predstavenstvo prikladá listiny pod¾a § 206
ods. 2 a § 208 ods. 5 písm. b) a c).

(5) Na kombinované zvý�enie základného imania sa
inak pou�ijú primerane ustanovenia § 203 ods. 1 a 3,
§ 204 ods. 1 a 4, § 204a ods. 1 a� 4 a ods. 6, § 205,
§ 206 ods. 3 a 4 a § 208 ods. 1 a 2.�.

243. § 210 vrátane nadpisu znie:

�§ 210

Zvý�enie základného imania predstavenstvom

(1) Stanovy alebo valné zhroma�denie mô�u poveri�

predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zá-
konom a urèených stanovami rozhodlo o zvý�ení zá-
kladného imania do urèitej vý�ky (ïalej len �schválená
vý�ka základného imania�). Poverenie zvý�i� základné
imanie mo�no udeli� najviac na pä� rokov; valné zhro-
ma�denie mô�e poverenie aj opakovane predå�i�, v�dy
najviac o pä� rokov. Na rozhodovanie valného zhro-
ma�denia o poverení predstavenstva zvý�i� základné
imanie platí ustanovenie § 202 ods. 1. Rozhodnutie
valného zhroma�denia o poverení predstavenstva zvý-
�i� základné imanie sa zapisuje do obchodného regis-
tra s uvedením schválenej vý�ky základného imania;
uznesenie valného zhroma�denia sa ukladá do zbierky
listín. Predstavenstvo nemô�e rozhodnú� o zvý�ení
základného imania pred zápisom rozhodnutia valného
zhroma�denia o poverení predstavenstva zvý�i� zá-
kladné imanie do obchodného registra.

(2) Poverenie pod¾a odseku 1 urèuje najvy��iu sumu,
o ktorú mo�no zvý�i� základné imanie, spôsob, akým
mo�no zvý�enie základného imania vykona�, menovitú
hodnotu, formu, druh a podobu akcií, ktoré mô�u by�
vydané na zvý�enie základného imania; ak sa pripú��a
upísanie akcií nepeòa�nými vkladmi, aj urèenie, ktorý
orgán spoloènosti schváli predmet nepeòa�ného
vkladu a jeho ocenenie urèené znaleckým posudkom
a urèenie peòa�nej sumy, v akej sa nepeòa�ný vklad
zapoèítava na plnenie emisného kurzu akcií. Predsta-
venstvo mô�e v rámci poverenia zvý�i� základné ima-
nie aj viackrát, ak sa neprekroèí celková vý�ka základ-
ného imania, o ktorú mo�no pod¾a poverenia zvý�i�
základné imanie.

(3) Rozhodnutie predstavenstva o zvý�ení základné-
ho imania sa ukladá do zbierky listín. Na postup pri
zvy�ovaní základného imania sa inak pou�ijú prime-
rane ustanovenia § 203 a� 209a, ak zákon neustano-
vuje inak.

(4) Upisovatelia akcií sú povinní splati� celý emisný
kurz akcií v lehote urèenej rozhodnutím predstaven-
stva na úèet v banke, ktorý im urèí predstavenstvo,
ustanovenie § 204 ods. 2 sa nepou�ije; ustanovenie
§ 204 ods. 4 tým nie je dotknuté. Splatením emisného
kurzu v�etkých akcií upísaných na zvý�enie základné-
ho imania, alebo ak sa zvy�uje základné imanie s po-
u�itím ustanovenia § 204 ods. 4, splatením èasti emis-
ného kurzu upísaných akcií urèenej rozhodnutím
predstavenstva sa zvy�uje základné imanie spoloènos-
ti a upisovatelia akcií získavajú práva akcionára.

(5) Pred úèinnos�ou zvý�enia základného imania
pod¾a odseku 4 nesmie spoloènos� vyda� upisovate¾om
akcie. Predstavenstvo je povinné najneskôr do jedného
mesiaca po ukonèení kalendárneho roka poda� návrh
na zápis zvý�enia základného imania do obchodného
registra v rozsahu, v akom sa základné imanie v prie-
behu kalendárneho roka zvý�ilo pod¾a odseku 4.�.

244. V § 211 ods. 1 sa vypú��a tretia a �tvrtá veta.

245. V § 211 ods. 2 písm. a) sa za slovo �dôvod�
vkladajú slová �a úèel�.

246. V § 211 ods. 2 písmeno d) znie:
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�d) spôsob pou�itia zdrojov získaných zní�ením základ-
ného imania,�.

247. V § 211 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f),
ktoré znejú:
�e) urèenie vý�ky plnenia akcionárom, ak zdroje získa-

né zní�ením základného imania sa majú rozdeli�
medzi akcionárov; urèenie, èi tieto zdroje sa pou�ijú
na odpustenie povinnosti akcionárov splati� ne-
splatenú èas� emisného kurzu akcií, ak emisný
kurz akcie nie je úplne splatený,

f) lehotu na predlo�enie akcií na ich výmenu za akcie
s ni��ou menovitou hodnotou alebo vyznaèenie ni�-
�ej menovitej hodnoty na akciách alebo na predlo-
�enie akcií, ktoré sa s�ahujú z obehu, ak spoloènos�
vydala listinné akcie.�.

248. V § 211 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
�ak tento zákon neustanovuje inak.�.

249. V § 211 odsek 4 znie:
�(4) Uznesenie valného zhroma�denia o zní�ení zá-

kladného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na
ulo�enie do zbierky listín sa podáva najneskôr spolu
s návrhom na zápis zní�enia základného imania do ob-
chodného registra.�.

250. § 212 znie:

�§ 212

V pozvánke na valné zhroma�denie alebo v oznáme-
ní o konaní valného zhroma�denia sa okrem nále�itos-
tí pod¾a § 184 ods. 4 uvedú najmä:
a) dôvod a úèel navrhovaného zní�enia základného

imania,
b) navrhovaný rozsah zní�enia základného imania,
c) navrhovaný spôsob zní�enia základného imania,
d) spôsob pou�itia zdrojov získaných zní�ením základ-

ného imania.
Ak je súèas�ou pozvánky na valné zhroma�denie alebo
oznámenia o konaní valného zhroma�denia návrh
uznesenia valného zhroma�denia o zní�ení základné-
ho imania, v pozvánke alebo v oznámení sa nemusia
osobitne uvies� nále�itosti pod¾a písmen a) a� d).�.

251. V § 213 ods. 2 sa za slová �Zní�enie menovitej
hodnoty� vkladá slovo �listinných� a slová �dvoch èle-
nov predstavenstva oprávnených podpisova� za spo-
loènos�� sa nahrádzajú slovami �èlena alebo èlenov
predstavenstva oprávnených kona� za spoloènos� ale-
bo inej osoby pod¾a osobitného zákona�.

252. V § 213 odseky 3 a 4 znejú:
�(3) Zní�enie menovitej hodnoty zaknihovaných ak-

cií sa vykoná zmenou zápisu o vý�ke ich menovitej
hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej
osobitným zákonom.

(4) Z obehu mo�no vzia� akcie na základe dohody
s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstaven-
stva, alebo akcie urèené na základe zásad prijatých
valným zhroma�dením, alebo vy�rebované akcie. Ak
má spoloènos� vo svojom majetku vlastné akcie, valné
zhroma�denie mô�e rozhodnú�, �e zní�enie základné-

ho imania sa vykoná úplne alebo èiastoène vzatím
týchto akcií z obehu. Valné zhroma�denie urèí podrob-
nosti postupu vzatia akcií z obehu.�.

253. § 213 sa dopåòa odsekmi 5 a� 7, ktoré znejú:
�(5) Inak ako na základe dohody s akcionármi mo�no

vzia� akcie z obehu iba za primeranú odplatu, a ak
takýto spôsob výslovne pripú��ajú a upravujú stanovy
v èase vydania akcií.

(6) Listinné akcie, ktoré sa majú vzia� z obehu, sú
akcionári povinní predlo�i� spoloènosti na znièenie.

(7) Akcie v zaknihovanej podobe sa vezmú z obehu
ich zru�ením v evidencii zaknihovaných cenných pa-
pierov ustanovenej osobitným zákonom. Zru�enie za-
knihovaných akcií zabezpeèí predstavenstvo bez zby-
toèného odkladu po zápise zní�enia základného
imania do obchodného registra.�.

254. § 214 znie:

�§ 214

(1) Predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom usta-
noveným zákonom a urèeným stanovami na zvoláva-
nie valného zhroma�denia, aby predlo�ili akcie na ich
výmenu alebo vyznaèenie zní�enia ich menovitej hod-
noty, alebo na úèel ich vzatia z obehu.

(2) Predstavenstvo vyhlási listinné akcie, ktoré ne-
boli v lehote pod¾a § 211 ods. 2 písm. f) predlo�ené
spoloènosti na úèel vzatia z obehu, za neplatné. Vyhlá-
senie akcií za neplatné predstavenstvo zverejní a ozná-
mi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplat-
né, spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným
stanovami na zvolávanie valného zhroma�denia.

(3) Ak akcionár nepredlo�í v lehote urèenej uznese-
ním valného zhroma�denia akcie na výmenu alebo
vyznaèenie zní�enia ich menovitej hodnoty, predsta-
venstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zá-
konom a urèeným stanovami na zvolávanie valného
zhroma�denia, aby predlo�ili akcie v dodatoènej pri-
meranej lehote, s upozornením, �e inak budú akcie
vyhlásené za neplatné.

(4) Predstavenstvo vyhlási akcie, ktoré neboli na-
priek výzve pod¾a odseku 3 v dodatoènej lehote pred-
lo�ené, za neplatné a vydá za ne nové akcie. Vyhlásenie
akcií za neplatné predstavenstvo zverejní a oznámi
akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné,
spôsobom ustanoveným zákonom a  urèeným stano-
vami na zvolávanie valného zhroma�denia.

(5) Nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli
vyhlásené pod¾a odseku 4 za neplatné, predstavenstvo
bez zbytoèného odkladu predá. Vý�a�ok z predaja akcií
po zapoèítaní poh¾adávok spoloènosti, ktoré jej vznikli
v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich
predajom, spoloènos� bez zbytoèného odkladu vyplatí
dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplat-
né, alebo vý�a�ok ulo�í do úschovy pod¾a osobitného
zákona.�.

255. V § 215 odsek 1 znie:
�(1) Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dòa
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zverejnenia oznámenia o ulo�ení uznesení valného
zhroma�denia o zní�ení základného imania do zbierky
listín oznámi� známym verite¾om spoloènosti, ktorým
vznikli poh¾adávky voèi spoloènosti pred zverejnením,
zní�enie základného imania a jeho rozsah spolu s upo-
vedomením o ich právach pod¾a odseku 3.�.

256. V § 215 ods. 2 sa slová �Rozhodnutie valného
zhroma�denia� nahrádzajú slovami �Oznámenie pod¾a
odseku 1�.

257. V § 215 ods. 3 prvej vete sa slová �uvedení
v odseku 1� nahrádzajú slovami �ktorí majú voèi spo-
loènosti ku dòu zverejnenia oznámenia o ulo�ení
uznesenia valného zhroma�denia o zní�ení základné-
ho imania do zbierky listín nesplatné poh¾adávky�.

258. V § 215 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
�Toto právo nemá verite¾, ktorého poh¾adávka je u�
primerane zabezpeèená.�.

259. § 215 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
�(5) Akcionárom nemo�no poskytnú� plnenie z dôvo-

du zní�enia základného imania pred uplynutím lehôt
pod¾a odseku 3, a ak v�etkým oprávneným verite¾om
spoloènosti, ktorí vèas uplatnili právo pod¾a odseku 3,
neposkytlo sa dostatoèné zabezpeèenie a neskonèili sa
právoplatným rozhodnutím súdne konania pod¾a od-
seku 4; ustanovenie § 216 ods. 3 tým nie je dotknuté.

(6) Ak spoloènos� poskytne akcionárom plnenie
v rozpore s ustanovením odseku 4, èlenovia predsta-
venstva ruèia spoloène a nerozdielne za záväzky spo-
loènosti voèi verite¾om, ktorých poh¾adávky voèi spo-
loènosti neboli zabezpeèené v súlade s ustanovením
odseku 3, ak ich nemo�no uspokoji� z majetku spoloè-
nosti.�.

260. Za § 215 sa vkladajú § 215a a� 215c, ktoré
znejú:

�§ 215a

(1) Ustanovenia § 215 sa nemusia pou�i�, ak sa
zni�uje základné imanie zní�ením menovitej hodnoty
akcií výluène na úèel krytia strát, ktoré spoloènos�
vykazuje. Tento úèel zní�enia základného imania musí
by� v uznesení valného zhroma�denia výslovne uvede-
ný, inak je uznesenie valného zhroma�denia neplatné.

(2) Zdroje získané zní�ením základného imania po-
d¾a odseku 1 mo�no pou�i� iba v súlade s úèelom
zní�enia základného imania a nesmú sa pou�i� na
plnenie akcionárom ani na odpustenie povinnosti ak-
cionárov splati� nesplatenú èas� emisného kurzu ak-
cií.

(3) Akcionári sú povinní vráti� spoloènosti plnenie
poskytnuté v rozpore s ustanovením odseku 2; usta-
novenie § 179 ods. 1 tým nie je dotknuté. Za splnenie
tohto záväzku ruèia èlenovia predstavenstva spoloène
a nerozdielne.

§ 215b

(1) Ustanovenia § 215 sa nemusia pou�i�, ak sa

zni�uje základné imanie vzatím akcií z obehu a ak
akcie, ktorých emisný kurz bol úplne splatený,
a) poskytnú akcionári na zní�enie základného imania

bezodplatne alebo
b) budú vzaté z obehu za odplatu, ktorú mo�no usku-

toèni� len z èistého zisku pod¾a § 179 ods. 3 a 4.

(2) Ak sa zni�uje základné imanie pod¾a odseku 1,
musí sa o vý�ku menovitých hodnôt akcií vzatých
z obehu doplni� rezervný fond.

§ 215c

(1) Valné zhroma�denie mô�e rozhodnú� o zní�ení
základného imania aj pod jeho minimálnu vý�ku usta-
novenú zákonom, ak súèasne rozhodne o jeho zvý�ení
na najmenej minimálnu vý�ku ustanovenú zákonom;
rozhodnutie o zvý�ení základného imania pritom vy-
chádza z vý�ky základného imania zní�eného pod¾a
uznesenia valného zhroma�denia o zní�ení základné-
ho imania.

(2) Uznesenia valného zhroma�denia o zní�ení zá-
kladného imania a o jeho zvý�ení pod¾a odseku 1 sa
ulo�ia do zbierky listín súèasne so zápisom zvý�enia
základného imania do obchodného registra. Do ob-
chodného registra sa zapisuje len vý�ka základného
imania pod¾a uznesenia valného zhroma�denia o zvý-
�ení základného imania; úèinky zní�enia základného
imania nastávajú súèasne s úèinkami zvý�enia zá-
kladného imania. Ustanovenie § 216 ods. 2 sa nepo-
u�ije.

(3) Na zní�enie a zvý�enie základného imania pod¾a
odseku 1 sa inak pou�ijú primerane ustanovenia o zní-
�ení a zvý�ení základného imania.�.

261. V § 216 odsek 1 znie:
�(1) K návrhu na zápis zní�enia základného imania

do obchodného registra sa prikladá
a) notárska zápisnica osvedèujúca konanie valného

zhroma�denia, ktorá obsahuje uznesenie valného
zhroma�denia o zní�ení základného imania, ak
uznesenie valného zhroma�denia nebolo e�te ulo-
�ené do zbierky listín,

b) úplné znenie stanov,
c) ïal�ie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a

osobitných predpisov.�.

262. V § 217 odsek 1 znie:
�(1) Spoloènos� vytvára pri svojom vzniku rezervný

fond vo vý�ke najmenej 10 % základného imania.
Tento fond je povinná ka�doroène dopåòa� o sumu
urèenú v stanovách, najmenej v�ak vo vý�ke 10 %
z èistého zisku vyèísleného v riadnej úètovnej závier-
ke, a� do dosiahnutia vý�ky rezervného fondu urèenej
v stanovách, najmenej v�ak do vý�ky 20 % základného
imania.�.

263. Nadpis nad § 218 znie: �Oddiel 8 Zru�enie
spoloènosti�.

264. V § 218 sa vypú��a odsek 2. Súèasne sa zru�uje
oznaèenie odseku 1.
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265. Za § 218 sa vkladajú § 218a a� 218o, ktoré
vrátane nadpisov znejú:

�Splynutie  a lebo z lúèenie spoloènost í

§ 218a

(1) Zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúèení spoloè-
ností okrem údajov pod¾a § 69 ods. 6 musí obsahova�
a) urèenie výmenného pomeru akcií nástupníckej

spoloènosti urèených na výmenu za akcie zanika-
júcich spoloèností s uvedením ich podoby, formy,
druhu a menovitej hodnoty, prípadne údajov o ob-
medzení prevodite¾nosti akcií na meno; ustanove-
nie § 69 ods. 6 písm. b) sa nepou�ije,

b) urèenie vý�ky doplatku v peniazoch, ak má by�
akcionárom zanikajúcich spoloèností vyplatený;
celková suma doplatku v peniazoch nesmie pre-
siahnu� 10 % menovitej hodnoty akcií, ktoré vydá
nástupnícka spoloènos� akcionárom zanikajúcich
spoloèností,

c) podrobnosti postupu výmeny akcií nástupníckej
spoloènosti za akcie zanikajúcich spoloèností, prí-
padne vyplatenia doplatku v peniazoch vrátane
uvedenia lehôt na predlo�enie akcií na výmenu
a vyplatenie doplatku v peniazoch,

d) urèenie kúpnej ceny za akcie, ktoré je nástupnícka
spoloènos� povinná odkúpi� pod¾a § 218j, a urèenie
lehoty na jej vyplatenie,

e) v�etky osobitosti týkajúce sa práva akcionárov za-
nikajúcich spoloèností na podiel na zisku v nástup-
níckej spoloènosti; ustanovenie § 69 ods. 6 písm. e)
tým nie je dotknuté,

f) urèenie práv, ktoré poskytne nástupnícka spoloè-
nos� akcionárom zanikajúcich spoloèností, ktorí
majú prioritné akcie, alebo majite¾om prioritných
alebo vymenite¾ných dlhopisov, prípadne iných
cenných papierov s osobitnými právami vydaných
zanikajúcimi spoloènos�ami, alebo opatrení navr-
hovaných v prospech týchto osôb,

g) ka�dú osobitnú výhodu, ktorá sa má poskytnú�
audítorovi, èlenom predstavenstiev alebo dozor-
ných rád splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloè-
ností.

(2) Návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení
spoloèností musí pre ka�dú zo splývajúcich alebo zlu-
èujúcich sa spoloèností preskúma� audítor nezávislý
od spoloènosti vymenovaný na návrh predstavenstva
súdom. Na základe spoloèného návrhu predstaven-
stiev splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností
mô�e súd vymenova� jedného audítora alebo viacerých
spoloèných audítorov pre v�etky spoloènosti.

(3) Audítor vyhotoví o výsledku preskúmania návr-
hu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloè-
ností písomnú správu, ak bol vymenovaný jeden audí-
tor, alebo viacerí spoloèní audítori mô�u vypracova�
spoloènú správu pre v�etky splývajúce alebo zluèujúce
sa spoloènosti. Písomná správa musí obsahova� najmä
a) stanovisko audítora, èi výmenný pomer akcií s prí-

padnými doplatkami je primeraný,
b) stanovenie metódy alebo metód, na ktorých základe

bol urèený výmenný pomer akcií,

c) vyjadrenie, èi pou�itá metóda alebo metódy sú pre
daný prípad primerané, a urèenie výmenného po-
meru pod¾a ka�dej z pou�itých metód; stanovisko k
tomu, aký význam bol priznaný jednotlivým metó-
dam pri urèovaní výmenného pomeru,

d) uvedenie osobitných �a�kostí pri urèovaní výmen-
ného pomeru, ak sa také vyskytli.

(4) Ka�dý z vymenovaných audítorov má právo na
poskytnutie v�etkých informácií a písomností od v�et-
kých splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností,
ktoré sú potrebné na vypracovanie správy pod¾a odse-
ku 3, a má právo vykona� v týchto spoloènostiach
potrebnú kontrolu.

(5) Návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení
spoloèností sa ukladá do zbierky listín pre ka�dú zo
splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností. Ozná-
menie o ulo�ení návrhu zmluvy o zlúèení alebo zmluvy
o splynutí spoloèností v zbierke listín musí by� zverej-
nené najneskôr 30 dní pred dòom konania valného
zhroma�denia, ktoré má rozhodova� o jej schválení.

§ 218b

(1) Predstavenstvo ka�dej zo splývajúcich alebo zlu-
èujúcich sa spoloèností je povinné vypracova� podrob-
nú písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomic-
kého h¾adiska vysvetlí a odôvodní splynutie alebo
zlúèenie spoloèností, údaje návrhu zmluvy o splynutí
alebo zlúèení spoloèností, najmä výmenný pomer ak-
cií. V správe musí uvies� osobitné �a�kosti pri urèovaní
výmenného pomeru akcií, ak sa také vyskytli.

(2) Dozorná rada ka�dej zo splývajúcich alebo zluèu-
júcich sa spoloèností preskúma zamý�¾ané splynutie
alebo zlúèenie spoloèností, návrh zmluvy o splynutí
alebo zmluvy o zlúèení spoloèností a správu predsta-
venstva pod¾a odseku 1 a predkladá svoje vyjadrenie
o zamý�¾anom splynutí alebo zlúèení spoloèností val-
nému zhroma�deniu.

§ 218c

(1) O schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy
o zlúèení spoloèností rozhodujú na návrh predstaven-
stiev valné zhroma�denia v�etkých zanikajúcich spo-
loèností, v prípade zlúèenia aj nástupníckej spoloè-
nosti. Rozhodnutie musí schváli� dvojtretinová
väè�ina hlasov prítomných akcionárov a musí sa
o òom vyhotovi� notárska zápisnica. Ak bolo vydaných
viac druhov akcií, vy�aduje sa aj súhlas dvojtretinovej
väè�iny prítomných akcionárov z ka�dého druhu ak-
cií.

(2) V sídle ka�dej zo splývajúcich alebo zluèujúcich
sa spoloèností musia ma� akcionári najmenej 30 dní
pred dòom konania valného zhroma�denia, ktoré má
rozhodova� o splynutí alebo zlúèení spoloèností, na
nahliadnutie
a) návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení

spoloèností,
b) úètovné závierky a správy o podnikate¾skej èinnos-

ti a o stave majetku v�etkých splývajúcich alebo
zluèujúcich sa spoloèností, prípadne ich právnych
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predchodcov za posledné tri roky, ak niektorá zo
spoloèností vznikla neskôr a nemala právneho
predchodcu, za v�etky roky jej trvania,

c) informatívna úètovná závierka vyhotovená ku dòu,
ktorý nesmie by� skor�í ako prvý deò tretieho me-
siaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmlu-
vy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností, ak
posledná riadna úètovná závierka je vyhotovená ku
dòu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o
splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností uply-
nulo viac ako �es� mesiacov,

d) správy predstavenstiev v�etkých splývajúcich alebo
zluèujúcich sa spoloèností pod¾a § 218b ods. 1,

e) správy audítorov pre v�etky splývajúce alebo zluèu-
júce sa spoloènosti alebo spoloèná správa audítorov
pod¾a § 218a ods. 3.

(3) Informatívna úètovná závierka pod¾a odseku 2
písm. c) sa vyhotovuje pod¾a rovnakých metód a v rov-
nakom èlenení ako posledná riadna úètovná závierka
pred vyhotovením návrhu zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností.

(4) Ka�dý akcionár splývajúcich alebo zluèujúcich sa
spoloèností má právo vy�iada� si kópie dokumentov
pod¾a odseku 2 alebo ich èastí, prípadne po�adova� ich
zaslanie na adresu ním uvedenú a spoloènos� je po-
vinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskyt-
nú�. Na tieto práva musia by� akcionári upozornení
v pozvánke na valné zhroma�denie alebo v oznámení
o konaní valného zhroma�denia. Stanovy mô�u urèi�
aj ïal�í spôsob, akým je predstavenstvo povinné po-
skytnú� akcionárom dokumenty pod¾a odseku 2.

(5) Ak zlúèenie spoloènosti vy�aduje zmeny stanov
nástupníckej spoloènosti a tieto zmeny nie sú súèas-
�ou zmluvy o zlúèení, musí ich nástupnícka spoloè-
nos� schváli� spolu so zmluvou o zlúèení; na rozhodo-
vanie o schválení zmien stanov platí odsek 1.

§ 218d

(1) Na zalo�enie nástupníckej spoloènosti sa pou�ijú
primerane ustanovenia § 172; ustanovenia § 59 ods. 3
a § 163 ods. 1 písm. e) a� g) sa nepou�ijú.

(2) Ak sa na zlúèenie spoloèností vy�aduje zvý�enie
základného imania nástupníckej spoloènosti, na toto
zvý�enie základného imania sa nevz�ahujú ustanove-
nia § 59 ods. 3, § 202 ods. 3, § 203 ods. 1, § 203
ods. 2 písm. e) a� j), § 203 ods. 3 a� 5, § 204, § 205,
§ 206 ods. 2 písm. b) a� h) a § 206 ods. 3 a 4.

§ 218e

(1) K návrhu na zápis splynutia alebo zlúèenia spo-
loèností do obchodného registra sa prikladajú:
a) správy predstavenstiev v�etkých splývajúcich alebo

zluèujúcich sa spoloèností pod¾a § 218b ods. 1,
b) správy audítorov pre v�etky splývajúce alebo zluèu-

júce sa spoloènosti alebo spoloèná správa audítorov
pod¾a § 218a ods. 3,

c) kópia pozvánky na valné zhroma�denie alebo ozná-
menia o konaní valného zhroma�denia, ktorým boli

akcionári upozornení na svoje práva pod¾a § 218c
ods. 4.

Ustanovenie § 69a ods. 4 tým nie je dotknuté.

(2) Po zápise splynutia alebo zlúèenia spoloèností do
obchodného registra predstavenstvo nástupníckej
spoloènosti zabezpeèí bezodkladne výmenu akcií ná-
stupníckej spoloènosti za akcie zaniknutých spoloè-
ností, prípadne vyplatenie doplatku v peniazoch. Na
výmenu akcií sa pou�ijú primerane ustanovenia § 213
ods. 6 a 7 a § 214 o vzatí akcií z obehu.

(3) Akcie nástupníckej spoloènosti nemo�no vyda� za
akcie, ktoré sú vo vlastníctve
a) nástupníckej spoloènosti alebo osoby, ktorá koná

vo vlastnom mene, ale na úèet nástupníckej spoloè-
nosti,

b) zanikajúcej spoloènosti alebo osoby, ktorá koná vo
vlastnom mene, ale na úèet zanikajúcej spoloènos-
ti.

§ 218f

(1) Veritelia, ktorí majú ku dòu úèinnosti splynutia
alebo zlúèenia spoloèností voèi niektorej zo splývajú-
cich alebo zluèujúcich sa spoloèností nesplatné poh¾a-
dávky, majú právo, ak sa v dôsledku splynutia alebo
zlúèenia zhor�í vymo�ite¾nos� ich poh¾adávok, do �ies-
tich mesiacov odo dòa zverejnenia splynutia alebo
zlúèenia spoloèností po�adova� od nástupníckej spo-
loènosti, aby dostatoèným spôsobom zabezpeèila spl-
nenie ich neuhradených poh¾adávok. Toto právo nemá
verite¾, ktorého poh¾adávka je u� primerane zabezpe-
èená. Ustanovenie § 215 ods. 4 sa pou�ije obdobne.

(2) Majitelia prioritných dlhopisov alebo vymenite¾-
ných dlhopisov, prípadne iných cenných papierov
s osobitnými právami vydaných zanikajúcimi spoloè-
nos�ami musia v nástupníckej spoloènosti získa� prá-
va rovnocenné s právami, ktoré mali voèi zanikajúcim
spoloènostiam. To neplatí, ak so zmenou práv súhlasil
ka�dý z majite¾ov týchto cenných papierov alebo ak
majú nárok na to, aby nástupnícka spoloènos� od nich
tieto cenné papiere odkúpila.

§ 218g

(1) Èlenovia predstavenstva alebo dozornej rady ka�-
dej zo zanikajúcich spoloèností, ktorí poru�ili svoje
povinnosti ustanovené týmto zákonom pri príprave
a uskutoèòovaní splynutia alebo zlúèenia spoloèností,
sú zodpovední spoloène a nerozdielne za �kodu, ktorú
tým spôsobili akcionárom zanikajúcej spoloènosti.

(2) Audítori ka�dej zo zanikajúcich spoloèností zod-
povedajú za �kodu, ktorú spôsobili akcionárom zani-
kajúcej spoloènosti poru�ením povinností ustanove-
ných týmto zákonom a osobitnými predpismi pri
vyhotovovaní správy pod¾a § 218a ods. 3. Audítor sa
mô�e zbavi� zodpovednosti za rovnakých podmienok
ako èlen predstavenstva alebo dozornej rady.

§ 218h

(1) Po zápise splynutia alebo zlúèenia spoloèností do
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obchodného registra sa nemo�no domáha� urèenia
neplatnosti splynutia alebo zlúèenia inak, ako návr-
hom na súd na urèenie neplatnosti uznesenia valného
zhroma�denia o splynutí alebo zlúèení a schválení
zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností
pod¾a § 183; ustanovenia § 68a a osobitných zákonov
tým nie sú dotknuté.

(2) Dôvodom podania návrhu na vyslovenie neplat-
nosti uznesenia valného zhroma�denia o schválení
zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností
nemô�e by� skutoènos�, �e výmenný pomer akcií a vý�-
ka doplatku v peniazoch nie sú primerané alebo �e
údaje týkajúce sa výmenného pomeru akcií a vý�ky
doplatku v peniazoch v správe predstavenstva pod¾a
§ 218b ods. 1 alebo v správe audítora pod¾a § 218a
ods. 3 nie sú v súlade s právnymi predpismi.

(3) Rozhodnutie súdu o vyslovení neplatnosti uzne-
senia valného zhroma�denia o splynutí alebo zlúèení
a o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení
spoloèností sa ukladá do zbierky listín.

(4) Ak súd rozhodne o vyslovení neplatnosti uznese-
nia valného zhroma�denia o splynutí alebo zlúèení
a o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení
spoloèností, sú zo záväzkov, ktoré vznikli v èase od
zápisu splynutia alebo zlúèenia spoloèností do ob-
chodného registra do zverejnenia oznámenia o ulo�ení
rozhodnutia súdu do zbierky listín na �archu alebo
v prospech nástupníckej spoloènosti, zaviazané
a oprávnené spoloène a nerozdielne v�etky splývajúce
alebo zluèujúce sa spoloènosti.

§ 218i

(1) Ak nie je výmenný pomer akcií spolu s prípadný-
mi doplatkami v peniazoch urèený zmluvou o splynutí
alebo zmluvou o zlúèení spoloèností primeraný, ka�dý
z akcionárov splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloè-
ností má voèi nástupníckej spoloènosti právo na vy-
rovnanie vo forme peòa�ného doplatku.

(2) Uplatòova� právo na vyrovnanie pod¾a odseku 1
na súde mô�u iba akcionári, ktorí
a) boli akcionármi niektorej zo splývajúcich alebo zlu-

èujúcich sa spoloèností v èase konania valného
zhroma�denia, ktoré rozhodlo o splynutí alebo zlú-
èení spoloèností, a do podania návrhu na súd ne-
previedli �iadne akcie zanikajúcej spoloènosti ani
akcie nástupníckej spoloènosti, ktoré nadobudli
výmenou za akcie zanikajúcej spoloènosti, a

b) nevzdali sa práva na vyrovnanie.

(3) Akcionár sa mô�e vzda� práva na vyrovnanie.
Vzdanie sa práva je úèinné, ak je urobené v písomnej
forme a doruèené spoloènosti alebo ak sa akcionár
vzdá práva na vyrovnanie na valnom zhroma�dení
zápisom do zápisnice. Vzdanie sa práva na vyrovnanie
je úèinné aj voèi nadobúdate¾om akcií, na ktoré sa
vz�ahuje.

(4) Návrh na zaèatie konania pod¾a odseku 2 mo�no
poda� najneskôr do jedného roka odo dòa, keï bolo
splynutie alebo zlúèenie spoloèností zapísané do ob-
chodného registra, inak toto právo zaniká.

(5) Rozhodnutie súdu, ktorým sa akcionárovi prizna-
lo právo na vyrovnanie, je pre nástupnícku spoloènos�
v urèení priznaného práva akcionára záväzné aj voèi
ostatným akcionárom a nástupnícka spoloènos� je
povinná vyplati� akcionárom na ka�dú akciu, ktorá
bola vydaná výmenou za akcie zanikajúcich spoloè-
ností, rovnaký doplatok v peniazoch, prípadne vyda�
ïal�ie akcie.

(6) Ak bol výmenný pomer akcií neprimeraný, nie sú
akcionári povinní vráti� akcie nástupníckej spoloènos-
ti ani prípadne vyplatené doplatky v peniazoch, ktoré
nadobudli dobromyse¾ne na základe takto urèeného
výmenného pomeru.

§ 218j

(1) Akcionári nástupníckej spoloènosti, ktorí boli
akcionármi niektorej zo splývajúcich alebo zluèujú-
cich sa spoloèností v èase konania valného zhroma�-
denia, ktoré rozhodlo o schválení zmluvy o splynutí
alebo zmluvy o zlúèení spoloèností, boli na tomto
valnom zhroma�dení prítomní, hlasovali proti schvá-
leniu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloè-
ností a po�iadali o zápis ich nesúhlasného stanoviska
do zápisnice z valného zhroma�denia, majú právo
po�adova�, aby nástupnícka spoloènos� od nich odkú-
pila akcie, ktoré nadobudli výmenou za akcie spoloè-
nosti zaniknutej splynutím alebo zlúèením. Na toto
právo musia by� upozornení v pozvánke na valné zhro-
ma�denie alebo v oznámení o konaní valného zhro-
ma�denia, ktoré má rozhodova� o schválení zmluvy
o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností.

(2) Nástupnícka spoloènos� je povinná zasla� alebo
uverejni� návrh zmluvy na odkúpenie akcií od opráv-
nených akcionárov spôsobom urèeným stanovami na
zvolávanie valného zhroma�denia do jedného mesiaca
od zverejnenia zápisu splynutia alebo zlúèenia spoloè-
ností v obchodnom registri. Ak sa návrh zmluvy uve-
rejòuje, pou�ijú sa primerane ustanovenia o verejnom
návrhu zmluvy (§ 276).

(3) Oprávneným akcionárom sa musí poskytnú� le-
hota najmenej 14 dní na prijatie návrhu zmluvy pod¾a
odseku 2.

(4) Kúpna cena akcií musí by� primeraná vz�ahu
k hodnote výmenného pomeru akcií nástupníckej spo-
loènosti za akcie zanikajúcej spoloènosti a vý�ke prí-
padného doplatku v peniazoch a musí by� urèená
v rovnakej vý�ke za ka�dú akciu. Urèenie vý�ky kúp-
nej ceny je súèas�ou zmluvy o splynutí alebo zmluvy o
zlúèení spoloèností.

(5) Ak nie je kúpna cena primeraná, ka�dý z akcio-
nárov, ktorí prijali návrh zmluvy pod¾a odseku 2, má
právo na vyrovnanie vo forme peòa�ného doplatku;
ustanovenia § 218i ods. 4 a 5 sa pou�ijú primerane.

§ 218k

(1) Ak ide o zlúèenie spoloèností, nástupnícka spo-
loènos� alebo osoby konajúce vo vlastnom mene, ale
na úèet nástupníckej spoloènosti, vlastnia viac ako
90 % akcií zanikajúcich spoloèností, s ktorými je spo-
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jené hlasovacie právo, ale nie v�etky akcie, na zlúèenie
spoloèností sa nevy�aduje rozhodnutie valného zhro-
ma�denia nástupníckej spoloènosti o zlúèení
a o schválení zmluvy o zlúèení spoloèností, ak
a) nástupnícka spoloènos� zabezpeèí splnenie svojej

povinnosti pod¾a § 218a ods. 5 najneskôr 30 dní
pred dòom konania valného zhroma�denia zanika-
júcich spoloèností,

b) v�etci akcionári nástupníckej spoloènosti majú
právo najmenej 30 dní pred dòom konania valného
zhroma�denia zanikajúcich spoloèností dosta� na
nahliadnutie v sídle nástupníckej spoloènosti listi-
ny pod¾a § 218c ods. 2 písm. a) a� c); ustanovenia
§ 218c ods. 3 a 4 tým nie sú dotknuté.

(2) Ak ide o zlúèenie spoloèností pod¾a odseku 1,
akcionár alebo akcionári nástupníckej spoloènosti,
ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 % základného imania, majú právo po�ado-
va� zvolanie valného zhroma�denia, ktoré bude rozho-
dova� o schválení zlúèenia a zmluvy o zlúèení spoloè-
ností; stanovy mô�u urèi�, �e toto právo má akcionár
alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá
hodnota je men�ia ako 5 % základného imania.

(3) Ak ide o zlúèenie spoloèností pod¾a odseku 1,
nemusia sa pou�i� ustanovenia § 218a ods. 2 a� 4,
§ 218b a § 218c ods. 2 a� 4, ak zmluva o zlúèení
spoloèností obsahuje záväzok nástupníckej spoloè-
nosti odkúpi� od v�etkých men�inových akcionárov
zanikajúcich spoloèností akcie, ktoré nadobudnú vý-
menou za akcie spoloèností zaniknutých zlúèením. Na
kúpu akcií sa vz�ahujú ustanovenia § 218j ods. 2 a� 5.

(4) Ak pri zlúèení spoloèností vlastní nástupnícka
spoloènos� alebo osoby konajúce vo vlastnom mene,
ale na úèet nástupníckej spoloènosti, v�etky akcie
zanikajúcich spoloèností, s ktorými je spojené hlaso-
vacie právo, pou�ije sa právna úprava zlúèenia pod¾a
tohto zákona okrem ustanovení § 69 ods. 6 písm. e),
§ 69a ods. 1 písm. b), § 218a ods. 1 písm. a) a� d),
§ 218a ods. 2 a� 4, § 218b, § 218c ods. 2 písm. d) a e),
§ 218g, § 218h ods. 2, § 218i a § 218j. Ustanovenie
§ 218c ods. 1 sa nemusí pou�i�, ak sú splnené pod-
mienky pod¾a § 218k ods. 1 písm. a), b) a c).

§ 218l

(1) Zlúèenie spoloèností s ruèením obmedzeným
a akciovej spoloènosti, pri ktorom spoloènos� s ruèe-
ním obmedzeným zaniká a jej imanie prechádza na
akciovú spoloènos�, sa pripú��a.

(2) Na zlúèenie pod¾a odseku 1 sa pou�ijú primerane
ustanovenia § 218a a� 218k. Pre zanikajúcu spoloè-
nos� s ruèením obmedzeným platia ustanovenia
§ 152a.

Rozdelenie spoloènost i

§ 218m

(1) Na rozdelenie spoloènosti sa pou�ijú primerane
ustanovenia § 218a a� 218j, ak zákon neustanovuje
inak.

(2) Pri rozdelení spoloènosti sa na projekt rozdelenia
pod¾a odseku 1 pou�ijú ustanovenia tohto zákona
o zmluve o splynutí alebo o zmluve o zlúèení spoloè-
ností, ako aj na oznaèenie splývajúcej spoloènosti na
spoloènos� zanikajúcu rozdelením a na oznaèenie zlu-
èujúcej sa spoloènosti na zanikajúcu spoloènos� a na
nástupnícke spoloènosti pri rozdelení spoloènosti zlú-
èením.

§ 218n

(1) Na nepeòa�né vklady do nástupníckych spoloè-
ností musia by� vyhotovené znalecké posudky pod¾a
§ 59 ods. 3. Taký posudok mô�e vyhotovi� aj audítor
alebo audítori, ak sú vymenovaní súdom na preskú-
manie projektu rozdelenia spoloènosti pod¾a § 218a
ods. 2 a nevykonávajú èinnos� súdneho znalca; posu-
dok audítora musí ma� nále�itosti pod¾a § 59 ods. 3.

(2) Správa predstavenstva pod¾a § 218b ods. 1 musí
obsahova� aj informáciu o posúdení nepeòa�ných
vkladov pod¾a odseku 1.

(3) Predstavenstvo spoloènosti zanikajúcej rozdele-
ním je v prípade rozdelenia spoloènosti zlúèením po-
vinné informova� valné zhroma�denie zanikajúcej spo-
loènosti a predstavenstvá nástupníckych spoloèností
o ka�dej podstatnej zmene obchodného majetku a zá-
väzkov spoloènosti, ktorá nastala v období medzi vy-
hotovením projektu rozdelenia spoloènosti a dòom ko-
nania valného zhroma�denia spoloènosti zanikajúcej
rozdelením, ktoré rozhoduje o schválení projektu roz-
delenia spoloènosti.

(4) Ustanovenia § 218a ods. 2 a� 4, § 218b, § 218c
ods. 2 písm. c), d) a e) a § 218n ods. 2 a 3 sa nepou�i-
jú, ak v�etci akcionári spoloènosti zanikajúcej rozde-
lením a v prípade rozdelenia spoloènosti zlúèením aj
nástupníckych spoloèností s tým súhlasia.

(5) Posudok pod¾a odseku 1 sa pripája k návrhu na
zápis rozdelenia spoloènosti do obchodného registra.

§ 218o

(1) Ak pri rozdelení spoloènosti zlúèením vlastnia
nástupnícke spoloènosti v�etky akcie zanikajúcej spo-
loènosti, s ktorými je spojené hlasovacie právo, nevy-
�aduje sa rozhodnutie valného zhroma�denia spoloè-
nosti zanikajúcej rozdelením, ak
a) nástupnícke spoloènosti zabezpeèia splnenie svojej

povinnosti pod¾a § 218a ods. 5 najneskôr 30 dní
pred nadobudnutím úèinnosti rozdelenia,

b) v�etci akcionári spoloènosti zanikajúcej rozdele-
ním, ako aj nástupníckych spoloèností majú právo
najmenej 30 dní pred nadobudnutím úèinnosti roz-
delenia dosta� na nahliadnutie v sídle spoloènosti,
ktorej sú akcionármi, listiny pod¾a § 218c ods. 2;
ustanovenia § 218c ods. 3 a 4 tým nie sú dotknuté.

(2) Ak ide o rozdelenie spoloènosti zlúèením pod¾a
odseku 1, akcionár alebo akcionári spoloènosti zani-
kajúcej rozdelením, ktorí majú akcie, ktorých menovi-
tá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania,
majú právo po�adova� zvolanie valného zhroma�denia,
ktoré bude rozhodova� o schválení rozdelenia spoloè-
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nosti; stanovy mô�u urèi�, �e toto právo má aj akcionár
alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá
hodnota je men�ia ako 5 % základného imania.

(3) Ak v súlade s ustanovením odseku 1 nebude na
schválenie rozdelenia spoloènosti zlúèením zvolané
valné zhroma�denie spoloènosti zanikajúcej zlúèením,
vz�ahuje sa povinnos� predstavenstva spoloènosti za-
nikajúcej rozdelením pod¾a § 218n ods. 3 na obdobie
od vyhotovenia projektu rozdelenia.�.

266. Nad § 219 sa vkladá nadpis �Likvidácia spoloè-
nosti�.

267. V § 219 ods. 2 sa slová �majúci akcie predsta-
vujúce najmenej desatinu základného imania� nahrá-
dzajú slovami �pod¾a § 181 ods. 1�.

268. § 220 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:

�(4) Právo na podiel na likvidaènom zostatku mô�e
by� predmetom samostatného prevodu odo dòa, ku
ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidaè-
ného zostatku.�.

269. Za § 220 sa vkladá § 220a, ktorý znie:

�§ 220a

(1) Ak spoloènos� vydala listinné akcie, likvidátor po
schválení úètovnej závierky, koneènej správy o priebe-
hu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidaèného zos-
tatku vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným záko-
nom a urèeným stanovami na zvolávanie valného
zhroma�denia, aby v ustanovenej lehote predlo�ili ak-
cie na znièenie. Predlo�ením akcií vzniká akcionárovi
nárok na vyplatenie podielu na likvidaènom zostatku.
Predlo�ené akcie likvidátor znièí.

(2) Ak akcionár listinné akcie na výzvu likvidátora
nepredlo�í, likvidátor postupuje primerane pod¾a
§ 214 ods. 2 a podiel na likvidaènom zostatku pripa-
dajúci na akcie vyhlásené za neplatné ulo�í do úschovy
pod¾a osobitného zákona.

(3) Ak spoloènos� vydala zaknihované akcie, likvidá-
tor po schválení úètovnej závierky, koneènej správy
o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidaè-
ného zostatku zabezpeèí ich zru�enie v evidencii za-
knihovaných cenných papierov ustanovenej osobit-
ným zákonom. Zru�ením akcií v evidencii cenných
papierov ustanovenej osobitným zákonom vzniká ak-
cionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidaènom
zostatku.

(4) Registrový súd vykoná výmaz spoloènosti z ob-
chodného registra, iba ak sa preuká�e, �e v�etky lis-
tinné akcie spoloènosti boli znièené alebo vyhlásené za
neplatné, alebo v�etky zaknihované akcie boli zru�e-
né.�.

270. § 223 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
�(7) Dru�stvo nesmie vypláca� svojim èlenom úroky

z èlenských vkladov, ak zákon neustanovuje inak.

(8) Stanovy dru�stva alebo èlenská schôdza mô�e
poveri� predstavenstvo, aby rozhodlo o zvý�ení základ-
ného imania dru�stva do urèitej vý�ky z èistého zisku

alebo z iných zdrojov vlastného imania dru�stva, ktoré
nie sú úèelovo viazané v nedelite¾nom fonde alebo
v iných fondoch dru�stva. Na zvý�ení sa podie¾ajú
èlenovia dru�stva pod¾a vý�ky ich doteraj�ích vkladov,
ak stanovy neurèujú iný spôsob zvý�enia podielu èle-
nov na základnom imaní dru�stva. Ak je to nevyhnutné
na krytie straty dru�stva, ktorú nemo�no kry� z iných
zdrojov vlastného imania, èlenská schôdza mô�e roz-
hodnú� o zní�ení základného imania a o pomernom
zní�ení èlenských vkladov èlenov dru�stva.�.

271.  V § 231 ods. 1 sa za slovom �vylúèením� vkla-
dajú slová �vyhlásením konkurzu na majetok èlena,
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre ne-
dostatok majetku èlena�.

272. V § 239 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú
tieto slová: �alebo zmene právnej formy.�.

273. Za § 243 sa vkladá § 243a, ktorý znie:

�§ 243a

(1) Èlenovia predstavenstva sú povinní vykonáva�
svoju funkciu s odbornou starostlivos�ou a v súlade
so záujmami dru�stva a v�etkých jej èlenov. Najmä sú
povinní zaobstara� si a pri rozhodovaní zoh¾adni� v�et-
ky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhod-
nutia, zachováva� mlèanlivos� o dôverných informá-
ciách a skutoènostiach, ktorých prezradenie tretím
osobám by mohlo dru�stvu spôsobi� �kodu alebo
ohrozi� jeho záujmy, alebo záujmy jeho èlenov, a pri
výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostòova� svoje
záujmy, záujmy len niektorých èlenov alebo záujmy
tretích osôb pred záujmom dru�stva.

(2) Èlenovia predstavenstva, ktorí poru�ili svoje po-
vinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spo-
loène a nerozdielne za �kodu, ktorú tým dru�stvu spô-
sobili. Èlen predstavenstva nezodpovedá za �kodu, ak
preuká�e, �e pri výkone svojej funkcie postupoval
s odbornou starostlivos�ou a v dobrej viere, �e koná
v záujme dru�stva a v�etkých jeho èlenov. Èlenovia
predstavenstva nezodpovedajú za �kodu spôsobenú
dru�stvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie èlen-
skej schôdze; to neplatí, ak je uznesenie èlenskej
schôdze v rozpore s právnymi predpismi alebo so sta-
novami dru�stva. Èlenov predstavenstva nezbavuje
zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia
schválila.

(3) Dohody medzi dru�stvom a èlenom predstaven-
stva obmedzujúce alebo vyluèujúce zodpovednos�
èlena predstavenstva sú zakázané; stanovy dru�stva
nemô�u obmedzi� alebo vylúèi� zodpovednos� èlena
predstavenstva. Dru�stvo sa mô�e vzda� nárokov na
náhradu �kody voèi èlenom predstavenstva alebo uza-
tvori� s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch ro-
koch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas
èlenská schôdza.

(4) Nároky dru�stva na náhradu �kody voèi èlenom
predstavenstva mô�e uplatni� vo svojom mene a na
vlastný úèet verite¾ dru�stva, ak nemô�e uspokoji�
svoju poh¾adávku z majetku dru�stva. Ustanovenia
odsekov 1 a� 3 sa pou�ijú primerane. Nároky verite¾ov
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dru�stva voèi èlenom predstavenstva nezanikajú, ak
sa dru�stvo vzdá nárokov na náhradu �kody alebo
s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok
dru�stva vyhlásený konkurz, nároky verite¾ov dru�-
stva voèi èlenom predstavenstva uplatòuje správca
konkurznej podstaty.�.

274. § 244 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
�(8) Na povinnosti èlenov kontrolnej komisie a na ich

zodpovednos� platia primerane ustanovenia § 243a.�.

275. V § 245 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová
druhá veta, ktorá znie:
�Ustanovenia § 243a platia primerane.�.

276. V § 251 odseky 2 a 3 znejú:
�(2) Ka�dý èlen dru�stva je oprávnený poda� v mene

dru�stva �alobu o náhradu �kody proti èlenovi pred-
stavenstva, ktorý zodpovedá spoloènosti za ním spô-
sobenú �kodu, a �alobu o splatenie vkladu proti èle-
novi dru�stva, ktorý je v ome�kaní so splatením
vkladu, ak valné zhroma�denie nerozhodlo o jeho vy-
lúèení. Iná osoba ako èlen dru�stva, ktorý �alobu
podal, alebo ním splnomocnená osoba nemô�e v súd-
nom konaní robi� úkony za dru�stvo alebo v jeho me-
ne.

(3) Èlenovia dru�stva, ktorí uplatnia v mene dru�-
stva nároky pod¾a odseku 2, sú povinní zná�a� trovy
súdneho konania za dru�stvo. Ak je dru�stvu priznaná
náhrada trov konania, ten, ktorému bola ulo�ená ná-
hrada týchto trov, je povinný uhradi� ju èlenovi dru�-
stva, ktorý uplatòoval nároky za dru�stvo.�.

277. V § 256 ods. 3 sa vypú��a posledná veta.

278. V § 261 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú
tieto slová: �a podnikate¾mi pri ich podnikate¾skej
èinnosti�.

279. V § 261 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú
tieto slová: �medzi �tatutárnym orgánom alebo èlenom
�tatutárnych a dozorných orgánov spoloènosti a ob-
chodnou spoloènos�ou, ako aj vz�ahy medzi spoloèní-
kom a obchodnou spoloènos�ou pri zariaïovaní zále-
�itostí spoloènosti a záväzkové vz�ahy medzi
prokuristom a spoloènos�ou pri výkone jeho povere-
nia,�.

280. V § 261 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú
tieto slová: �záväzkové vz�ahy medzi èlenom �tatutár-
neho orgánu a kontrolným orgánom dru�stva a záväz-
kové vz�ahy medzi prokuristom a dru�stvom pri výko-
ne jeho poverenia,�.

281. V § 263 sa za slová �§ 592, 597,� vkladajú slová
�§ 655 ods. 1, § 655a, § 660 ods. 2 a� 4, § 668 ods. 3,
§ 668a,� a za slovo �669,� sa vkladajú slová �669a,
672a, 675, § 676 ods. 1 a 2�.

282. V § 267 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová
druhá veta, ktorá znie:
�To neplatí pre zmluvy uzatvorené pod¾a druhej èasti
tohto zákona.�.

283. V § 476 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
�a osvedèené podpisy predávajúceho a kupujúceho.�.

284. § 652 znie:

�§ 652

(1) Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný
zástupca ako podnikate¾ zaväzuje pre zastúpeného
vyvíja� èinnos� smerujúcu k uzatvoreniu urèitého dru-
hu zmlúv (ïalej len �obchody�) alebo dojednáva�
a uzatvára� obchody v mene zastúpeného a na jeho
úèet a zastúpený sa zaväzuje zaplati� obchodnému
zástupcovi províziu.

(2) Obchodný zástupca nie je
a) osoba, ktorá mô�e ako orgán zaväzova� zastúpené-

ho,
b) spoloèník alebo èlen dru�stva zákonom splnomoc-

nený zaväzova� ostatných spoloèníkov alebo èlenov
dru�stva, ak je zastúpeným dru�stvo, alebo

c) likvidátor, správca na výkon nútenej správy, správ-
ca konkurznej podstaty, osobitný správca alebo
vyrovnávací správca zastúpeného.

(3) Ustanovenia o obchodnom zastúpení sa nepo-
u�ijú na osoby, ktoré pôsobia na burze cenných papie-
rov alebo na komoditnej burze.

(4) Zmluva musí ma� písomnú formu.

(5) Ak v tomto diele nie je ustanovené inak, na
zmluvu o obchodnom zastúpení sa pou�ijú ustanove-
nia zmluvy o sprostredkovaní.�.

285. V § 655 odsek 1 znie:
�(1) Obchodný zástupca je povinný uskutoèòova�

èinnos� pod¾a § 652 ods. 1 s vynalo�ením odbornej
starostlivosti a v dobrej viere, je povinný dba� na záuj-
my zastúpeného, kona� v súlade s jeho poverením
a rozumnými pokynmi zastúpeného a poskytova� za-
stúpenému potrebné a dostupné informácie.�.

286. Za § 655 sa vkladá nový § 655a, ktorý znie:

�§ 655a

(1) Vo vz�ahoch s obchodným zástupcom je zastúpe-
ný povinný kona� poctivo a v dobrej viere. Najmä je
povinný
a) poskytova� obchodnému zástupcovi nevyhnutné

údaje, ktoré sa vz�ahujú na predmet obchodov, a
b) obstara� obchodnému zástupcovi informácie nevy-

hnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlu-
vy, najmä v primeranej lehote oznámi� obchodné-
mu zástupcovi, �e predpokladá podstatné zní�enie
rozsahu èinnosti oproti tomu, èo by mohol obchod-
ný zástupca za normálnych podmienok oèakáva�.

(2) Zastúpený je povinný informova� obchodného
zástupcu v primeranej lehote o tom, �e prijal, odmietol
alebo neuskutoènil obchod obstaraný zástupcom.�.

287. V § 658 ods. 2 sa v prvej vete za slová �len keï
sa na to písomne zaviazal� vkladajú slová �a ak dosta-
ne za prevzatie záruky osobitnú odmenu.�.
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288. V § 659 odsek 1 znie:
�(1) Obchodný zástupca má nárok na províziu dojed-

nanú alebo zodpovedajúcu zvyklostiam v odbore èin-
nosti pod¾a miesta jej výkonu s prihliadnutím na druh
obchodu, ktorý je predmetom zmluvy. Províziou je aj
odmeòovanie obchodného zástupcu vykonávané v zá-
vislosti od poètu alebo od úrovne obchodov.�.

289. Za § 659 sa vkladajú § 659a a 659b, ktoré
znejú:

�§ 659a

Obchodný zástupca má nárok na províziu za obcho-
dy uskutoènené poèas trvania zmluvného vz�ahu, ak
a) obchod sa uzatvoril v dôsledku jeho èinnosti,
b) obchod sa uzatvoril s tre�ou osobou, ktorú e�te

pred uzavretím obchodu získal na úèel uskutoèòo-
vania obchodov tohto druhu.

§ 659b

Obchodný zástupca nemá nárok na províziu pod¾a
§ 659a, ak má na òu nárok predchádzajúci obchodný
zástupca a vzh¾adom na okolnosti nie je spravodlivé
rozdeli� províziu medzi oboch obchodných zástup-
cov.�.

290. § 660 znie:

�§ 660

(1) Nárok na províziu, ak nebola uzatvorená dohoda
pod¾a § 661, vzniká v okamihu, keï
a) zastúpený splnil záväzok vyplývajúci z obchodu

alebo
b) zastúpený bol povinný splni� záväzok vyplývajúci

z obchodu uskutoèneného s tre�ou osobou, alebo
c) tretia osoba splnila záväzok vyplývajúci z obchodu.

(2) Nárok na províziu vzniká najneskôr v okamihu,
keï tretia osoba splnila svoju èas� záväzku alebo bola
povinná ju splni�, ak zastúpený splnil svoju èas�. Ak
v�ak tretia osoba má splni� svoj záväzok a� po uplynutí
viac ako �iestich mesiacov po uzavretí obchodu, ob-
chodnému zástupcovi vzniká nárok na províziu po
uzavretí obchodu.

(3) Provízia je splatná najneskôr v posledný deò
mesiaca, ktorý nasleduje po skonèení �tvr�roka, v kto-
rom na òu vznikol nárok.

(4) Zastúpený vydá obchodnému zástupcovi aj bez
jeho po�iadania najneskôr v posledný deò mesiaca,
ktorý nasleduje po skonèení �tvr�roka, v ktorom sa
stala provízia splatnou, písomné potvrdenie s rozpi-
som hlavných polo�iek potrebných na výpoèet proví-
zie. Tým nie je dotknuté oprávnenie obchodného zá-
stupcu po�adova� informácie dostupné zastúpenému
a potrebné na kontrolu výpoètu provízie.

(5) Ak základom urèenia provízie je rozsah splnené-
ho záväzku tre�ou osobou, do tohto základu sa zapo-
èítava aj plnenie neuskutoènené z dôvodu, za ktorý
zodpovedá zastúpený.�.

291. § 662 znie:

�§ 662

(1) Nárok na províziu zanikne, ak je zrejmé, �e
obchod medzi zastúpeným a tre�ou osobou sa neus-
kutoèní a ak jeho neuskutoènenie nie je dôsledkom
okolností, za ktoré zodpovedá zastúpený, ak z obcho-
du nevyplýva nieèo iné.

(2) Provízia, ktorá u� bola uhradená, musí sa vráti�,
ak nárok na òu zanikol pod¾a odseku 1.

(3) Dohodou len v prospech obchodného zástupcu
mo�no upravi� aj inak zánik nároku na províziu pod¾a
odseku 1.�.

292. § 667 a 668 znejú:

�§ 667

Záväzok obchodného zástupcu zaniká uplynutím
èasu, na ktorý bola zmluva uzatvorená. Ak sa po
uplynutí tohto èasu zmluvné strany naïalej zmluvou
spravujú, predpokladá sa, �e platnos� zmluvy sa pre-
då�ila bez obmedzenia.

§ 668

(1) Zmluva je dohodnutá na neurèitý èas, ak to
urèuje zmluva alebo ak zmluva neobsahuje ustanove-
nie o èase, na ktorý má by� uzavretá, alebo ak z úèelu
zmluvy nevyplýva èasové obmedzenie.

(2) Zmluvu dohodnutú na neurèitý èas mô�e ukonèi�
ktoráko¾vek zo strán výpoveïou.

(3) Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, då�ka
výpovednej lehoty pri výpovedi danej v priebehu prvé-
ho roka trvania zmluvy je jeden mesiac, pri výpovedi
danej v priebehu druhého roka dva mesiace, ak zmlu-
va trvá tri a viac rokov, výpovedná lehota je tri mesia-
ce.

(4) Ak si zmluvné strany dohodnú dlh�ie výpovedné
lehoty, ako sú uvedené v odseku 3, nesmie by� lehota,
ktorou je viazaný zastúpený, krat�ia ako lehota, ktorú
musí dodr�a� obchodný zástupca.

(5) Ak z obsahu zmluvy nevyplýva nieèo iné, výpo-
vedná lehota uplynie ku koncu kalendárneho mesiaca.

(6) Ustanovenia odsekov 2 a� 5 sa pou�ijú aj na
zmluvu uzavretú na urèitý èas, ktorá sa zmenila na
zmluvu uzatvorenú na neurèitý èas pod¾a § 667,
s tým, �e výpovedná lehota pod¾a odseku 3 sa bude
poèíta� s prihliadnutím na èas trvania zmluvného
vz�ahu, ktorá predchádzala zmene na zmluvu na ne-
urèitý èas.�.

293. Za § 668 sa vkladá § 668a, ktorý znie:

�§ 668a

Obchodný zástupca má právo na náhradu �kody,
ktorá vznikla v dôsledku skonèenia zmluvných vz�a-
hov so zastúpeným, ak obchodnému zástupcovi
a) nebola vyplatená provízia, ktorá mu patrí z dôvodu
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výkonu obchodného zastúpenia v súlade s § 655
ods. 1, hoci zastúpenému svojou èinnos�ou prinie-
sol podstatné výhody,

b) neboli uhradené náklady pod¾a § 659 ods. 2.�.

294. § 669 znie:

�§ 669

(1) Obchodný zástupca má v prípade skonèenia
zmluvy právo na odstupné, ak
a) pre zastúpeného získal nových zákazníkov alebo

významne rozvinul obchod s doteraj�ími zákazník-
mi a zastúpený má podstatné výhody vyplývajúce
z obchodov s nimi a

b) vyplatenie odstupného s prihliadnutím na v�etky
okolnosti, najmä na províziu, ktorú obchodný zá-
stupca stráca a ktorá vyplýva z obchodov uskutoè-
nených s týmito zákazníkmi, je spravodlivé; tieto
okolnosti zahàòajú aj pou�itie alebo nepou�itie kon-
kurenènej dolo�ky pod¾a § 672a.

(2) Vý�ka odstupného nesmie prekroèi� priemernú
roènú províziu vypoèítanú z priemeru provízií získa-
ných obchodným zástupcom v priebehu posledných
piatich rokov; ak zmluva trvala menej ako pä� rokov,
vý�ka odstupného sa vypoèíta z priemeru provízií za
celé zmluvné obdobie.

(3) Priznaním odstupného nie je dotknuté právo
obchodného zástupcu na náhradu �kody pod¾a
§ 668a.

(4) Rovnako vznikne právo na odstupné aj v prípade,
ak skonèenie zmluvy nastane v dôsledku smrti ob-
chodného zástupcu.

(5) Právo obchodného zástupcu na odstupné pod¾a
odseku 1 zanikne, ak do jedného roka od skonèenia
zmluvy neoznámi zastúpenému, �e uplatòuje svoje
práva.�.

295. Za § 669 sa vkladá § 669a, ktorý znie:

�§ 669a

Právo na odstupné nevznikne, ak
a) zastúpený odstúpil od zmluvy pre poru�enie zmluv-

ného záväzku obchodným zástupcom, ktoré zakla-
dá právo na  odstúpenie od zmluvy,

b) obchodný zástupca skonèil zmluvu a toto skonèe-
nie nie je odôvodnené okolnos�ami na strane zastú-
peného alebo vekom, invaliditou, alebo chorobou
obchodného zástupcu a ak od neho nemo�no spra-
vodlivo po�adova� pokraèovanie v èinnosti,

c) pod¾a dohody so zastúpeným obchodný zástupca
prevedie práva a povinnosti zo zmluvy na tretiu
osobu.�.

296. § 671 znie:

�§ 671

Obchodný zástupca má po zániku svojho záväzku
pod¾a § 668 alebo § 670 nárok na províziu aj v prípade,
ak

a) bol obchod uskutoènený predov�etkým v dôsledku
èinnosti obchodného zástupcu a v primeranej leho-
te po skonèení zmluvy,

b) v súlade s podmienkami uvedenými v ustanove-
ní § 659a objednávku tretej osoby dostal zastúpený
alebo obchodný zástupca pred skonèením zmluvy,

c) záväzok tretej osoby bol splnený a� po skonèení
zmluvy.�.

297. Za § 672 sa vkladá § 672a, ktorý znie:

�§ 672a

(1) V zmluve mo�no písomne dohodnú�, �e obchodný
zástupca nesmie najdlh�ie dva roky po skonèení zmlu-
vy na urèenom území alebo voèi urèenému okruhu
zákazníkov na tomto území vykonáva� na vlastný alebo
cudzí úèet èinnos�, ktorá bola predmetom obchodného
zastúpenia, alebo inú èinnos�, ktorá by mala sú�a�nú
povahu voèi podnikaniu zastúpeného.

(2) V prípade pochybností mô�e súd konkurenènú
dolo�ku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu
viac, ako vy�aduje potrebná miera ochrany zastúpené-
ho, obmedzi� alebo vyhlási� za neplatnú.�.

298. § 675 znie:

�§ 675

(1) Tichý spoloèník je oprávnený nahliada� do v�et-
kých obchodných dokladov a úètovných záznamov tý-
kajúcich sa podnikania, na ktorom sa podie¾a svojím
vkladom pod¾a zmluvy o tichom spoloèenstve.

(2) Podnikate¾ je povinný poskytnú� tichému spoloè-
níkovi na po�iadanie informácie o podnikate¾skom zá-
mere na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji
stavu majetku a financií týkajúcich sa podnikania, na
ktorom sa tichý spoloèník podie¾a svojím vkladom
pod¾a zmluvy o tichom spoloèenstve. Podnikate¾ je
povinný na po�iadanie poskytnú� tichému spoloèníko-
vi kópiu úètovnej závierky, ak zákon ukladá podnika-
te¾ovi povinnos� ma� úètovnú závierku overenú audí-
torom, a výroènú správu.

(3) Ak zo zmluvy medzi podnikate¾om a tichým spo-
loèníkom nevyplýva iný spôsob poskytnutia informácií
a listín pod¾a odseku 2, podnikate¾ je povinný na
�iados� tichého spoloèníka zasla� po�adované informá-
cie alebo kópie listín tichému spoloèníkovi na ním
uvedenú adresu na vlastné náklady, inak je povinný
ich poskytnú� v mieste svojho sídla.�.

299. Za § 768b sa vkladá § 768c, ktorý znie:

�§ 768c

(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, ustanoveniami
tohto zákona sa spravujú aj právne vz�ahy vzniknuté
pred 1. januárom 2002; vznik týchto právnych vz�a-
hov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom
2002 sa v�ak posudzujú pod¾a doteraj�ích predpisov.

(2) Fyzické osoby, ktoré sú podnikate¾mi a majú
k 1. januáru 2002 rovnaké meno a priezvisko ako iný
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podnikate¾ v tom istom mieste podnikania, ktorý zís-
kal oprávnenie na podnikanie skôr, sú povinné do
1. januára 2003 doplni� svoje obchodné meno uvede-
ním dodatku týkajúceho sa mena alebo druhu podni-
kania tak, aby obchodné mená boli odlí�ite¾né.

(3) Ak tento zákon ukladá povinnos� vykona� v ob-
chodnom registri zápis údajov, ktoré sa nezapisovali
do 1. januára 2002, osoba, ktorej sa zápis týka, je
povinná poda� návrh na zápis týchto údajov najneskôr
do 1. januára 2003, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak túto povinnos� v ustanovenej lehote nesplní, postu-
puje sa pod¾a § 28b ods. 3.

(4) Úplné znenia zakladate¾ských listín, spoloèen-
ských zmlúv alebo stanov, ktoré sa ukladajú do zbier-
ky listín pod¾a tohto zákona, je zapísaná osoba povin-
ná ulo�i� do zbierky listín do 31. decembra 2002, ak
tento zákon neustanovuje inak. Ak túto povinnos�
v ustanovenej lehote nesplní, postupuje sa pod¾a
§ 28b ods. 3.

(5) Obchodné dokumenty vyhotovené do 1. janu-
ára 2002 bez nále�itostí predpísaných týmto zákonom
mo�no pou�íva� najneskôr do 1. januára 2003.

(6) Pri zalo�ení spoloènosti pred 1. januárom 2002
sa postupuje pod¾a doteraj�ích predpisov a� do vzniku
spoloènosti, ak sa zakladatelia nedohodnú na postupe
pod¾a tohto zákona.

(7) Ak sa pred 1. januárom 2002 rozhodlo o zvý�ení
základného imania alebo o zní�ení základného imania
spoloènosti, postupuje sa a� do zapísania zmeny do
obchodného registra pod¾a doteraj�ích predpisov, ak
valné zhroma�denie do 1. januára 2003 nerozhodne,
�e sa bude postupova� pod¾a tohto zákona. Toto roz-
hodnutie mô�e valné zhroma�denie prija� iba dovtedy,
kým spoloènos� nepodala návrh na súd na zápis zvý-
�enia alebo zní�enia základného imania do obchodné-
ho registra.

(8) Ak sa pred 1. januárom 2002 rozhodlo o premene
alebo o zru�ení spoloènosti, postupuje sa a� do zapí-
sania zmeny do obchodného registra pod¾a doteraj�ích
predpisov, ak valné zhroma�denie do 1. januára 2003
nerozhodne, �e sa bude postupova� pod¾a tohto záko-
na. Toto rozhodnutie mô�e valné zhroma�denie prija�
iba dovtedy, kým spoloènos� nepodala na súd návrh
na zápis príslu�ných zmien do obchodného registra.
Dôvody, ktoré vyluèujú mo�nos� podania �aloby pre
neplatnos� uznesenia valného zhroma�denia, pou�ijú
sa aj na rozhodnutie o zru�ení spoloènosti bez likvidá-
cie, ktoré bolo prijaté pred dòom nadobudnutia úèin-
nosti tohto zákona.

(9) Ak pred 1. januárom 2002 bolo spoloènosti do-
ruèené oznámenie o odstúpení z funkcie pod¾a § 66
ods.1, postupuje sa pod¾a doteraj�ích predpisov.

(10) Ak pred 1. januárom 2002 bolo zaèaté konanie
o zru�ení pod¾a § 68 ods. 6, súd pokraèuje v konaní
pod¾a doteraj�ích predpisov.

(11) Ustanovenia tohto zákona o forme spoloèenskej
zmluvy, zakladate¾skej zmluvy, zakladate¾skej listiny,
stanov a ich zmien sa nevz�ahujú na spoloèenské
zmluvy, zakladate¾ské zmluvy, zakladate¾ské listiny,

stanovy a ich zmeny, ktoré boli dohodnuté pred 1. ja-
nuárom 2002.

(12) Ustanovenia § 120 ods. 2 a 3 sa od 1. janu-
ára 2002 vz�ahujú aj na obchodné podiely nadobud-
nuté spoloènos�ou alebo òou ovládanou osobou pred
úèinnos�ou tohto zákona.

(13) Ak bolo pred 1. januárom 2002 zaèaté konanie
pod¾a § 131, 183 alebo § 242, dokonèí súd konanie
pod¾a tohto zákona.

(14) Spoloènosti sú povinné spoloèenské zmluvy
a stanovy uvies� do súladu s týmto zákonom do 1. ja-
nuára 2003, ak z ustanovení tohto zákona nevyplýva
nieèo iné; inak mô�e súd aj bez návrhu spoloènos�
zru�i� a nariadi� jej likvidáciu. Spoloèník, ktorý zne-
u�ije svoje postavenie v spoloènosti alebo bude viaza�
prispôsobenie spoloèenskej zmluvy alebo stanov na
neoprávnené výhody a v dôsledku toho zmarí prispô-
sobenie spoloèenskej zmluvy alebo stanov po�iadav-
kám tohto zákona, zodpovedá ostatným spoloèníkom
a verite¾om spoloènosti za �kodu, ktorá im v dôsledku
tohto konania vznikla.

(15) Ak tento zákon neustanovuje inak, ustanovenia
spoloèenských zmlúv a stanov upravujúcich práva
a povinnosti spoloèníkov alebo spoloènosti v rozpore
s donucujúcimi ustanoveniami tohto zákona strácajú
platnos� 1. januára 2002.

(16) Ak majite¾ akcie na meno po�iadal orgán spo-
loènosti o udelenie súhlasu s prevodom akcie pred
1. januárom 2002 a príslu�ný orgán spoloènosti ne-
rozhodne o �iadosti do 1. apríla 2002, platí, �e súhlas
bol daný.

(17) Doteraj�ie zamestnanecké akcie prestávajú by�
osobitným druhom akcií dòom, keï valné zhroma�de-
nie rozhodne o zmene zamestnaneckých akcií; valné
zhroma�denie je povinné tak rozhodnú� najneskôr do
1. januára 2004. Poèas tejto lehoty sa na zamestna-
necké akcie pou�ijú doteraj�ie predpisy.

(18) Ak v dôsledku pou�itia tohto zákona vznikne
medzi urèitými osobami vz�ah ovládajúcej osoby
a ovládanej osoby, hoci pod¾a doteraj�ej úpravy takými
osobami neboli, sú povinné uvies� svoje vzájomné
vz�ahy do súladu s týmto zákonom do 31. decembra
2002. Ovládaná osoba je povinná previes� obchodný
podiel alebo akcie ovládajúcej osoby, ktoré má vo svo-
jom obchodnom majetku, do 31. decembra 2002; inak
ju súd mô�e aj bez návrhu zru�i� a nariadi� jej likvidá-
ciu.

(19) Ak bolo zvolané pred 1. januárom 2002 valné
zhroma�denie na deò, ktorý nasleduje po 1. januári
2002, na zvolávanie valného zhroma�denia sa pou�ijú
doteraj�ie predpisy.

(20) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa dohôd
o výkone hlasovacích práv sa pou�ijú aj na dohody
o výkone hlasovacích práv, ktoré boli uzavreté pred
1. januárom 2002.

(21) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa dôkazov
vo vz�ahu k preukazovaniu splnenia povinnosti nále-
�itej alebo odbornej starostlivosti sa nevz�ahujú na
konania, ku ktorým do�lo pred 1. januárom 2002.
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(22) Ak akciová spoloènos� nerozhodne, �e òou vy-
dané akcie, ktoré sa k 1. januáru 2002 pova�ujú za
verejne obchodovate¾né cenné papiere pod¾a osobitné-
ho predpisu, prestanú by� verejne obchodovate¾né,
pova�uje sa za verejnú akciovú spoloènos� a� do 1. apríla
2002, aj keï nie sú splnené podmienky § 154 ods. 3.
Ustanovenie § 154 ods. 4 tým nie je dotknuté.

(23) Platnos� zmlúv o obchodnom zastúpení, ktoré
boli uzavreté pred 1. januárom 2002, posudzuje sa
pod¾a doteraj�ích predpisov. Práva a povinnosti
zmluvných strán z takých zmlúv sa upravujú týmto
zákonom, ak zákon nepripú��a, aby si zmluvné strany
dohodli nieèo iné.

(24) Ak k 1. januáru 2002 jedna fyzická osoba je
jediným spoloèníkom vo viacerých ako v troch spoloè-
nostiach s ruèením obmedzeným alebo ak je spoloè-
nos� s jediným spoloèníkom jediným spoloèníkom inej
spoloènosti s ruèením obmedzeným, je povinná uvies�
svoje právne postavenie do súladu s týmto zákonom
do 31. decembra 2003, inak mô�e súd aj bez návrhu
v�etky tieto spoloènosti zru�i� a nariadi� ich likvidá-
ciu. Ustanovenia § 68 ods. 7 a 8 sa pou�ijú primera-
ne.�.

Èl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa

splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení zákona è. 264/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 373/1996 Z. z., zákona
è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z. a tohto
zákona.

Èl. III

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002
okrem § 30 ods. 3 poslednej vety a § 68, ktoré nado-
búdajú úèinnos� dòom vyhlásenia, a okrem § 21
ods. 5, ktorý nadobúda úèinnos� dòom nadobudnutia
platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskym spoloèenstvám.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

Èiastka 200 Zbierka zákonov è. 500/2001 Strana 5283



501

Z Á K O N

z 3. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969
Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb.,
zákona è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb.,
zákona è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb.,
zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996
Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 359/1997 Z. z., záko-
na è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zá-
kona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z.,
zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z.,
zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Sloven-
skej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z. a zákona è. 303/2001 Z. z. sa me-
ní a dopåòa takto:

1. § 5 znie:

�§ 5

(1) Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh úèastní-
kom v obèianskom súdnom konaní pouèenia o ich
procesných právach a povinnostiach.

(2) Súdy povinnos� pod¾a odseku 1 nemajú, ak je
úèastník v obèianskom súdnom konaní zastúpený ad-
vokátom alebo komerèným právnikom.�.

2. V § 9 odseky 2 a� 4 znejú:
�(2) Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupòa

a) v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskyt-
nutej neprávom alebo vo vy��ej výmere, ne� patrila,

medzi zamestnávate¾om a príjemcom tejto dávky
pod¾a právnych predpisov o sociálnom zabezpeèení,

b) v sporoch medzi príslu�ným orgánom nemocenské-
ho poistenia a zamestnávate¾om o náhradu �kody
vzniknutej nesprávnym postupom pri vykonávaní
nemocenského poistenia,

c) v sporoch týkajúcich sa cudzieho �tátu alebo osôb
po�ívajúcich diplomatické imunity a výsady,1aa) ak
tieto spory patria do právomoci súdov Slovenskej
republiky,

d) v sporoch o urèenie, èi návrh na registráciu politic-
kej strany alebo politického hnutia nemá nedostat-
ky, ktoré by bránili jeho registrácii,1)

e) v sporoch o platnos� kolektívnej zmluvy vy��ieho
stupòa pre nedostatok nále�itostí uvedených v oso-
bitnom predpise.1a)

(3) Krajské súdy rozhodujú ïalej ako súdy prvého
stupòa ako obchodné veci bez zrete¾a na to, èi úèast-
níci záväzkového vz�ahu sú podnikatelia, spory
a) z právnych vz�ahov súvisiacich so zakladaním

a vznikom obchodných spoloèností alebo dru�-
stiev,

b) zo vz�ahov medzi obchodnými spoloènos�ami alebo
dru�stvami a ich zakladate¾mi, medzi obchodnými
spoloènos�ami alebo dru�stvami a ich spoloèníkmi,
�tatutárnymi orgánmi obchodnej spoloènosti, ak-
cionármi alebo èlenmi, a to aj bývalými, ako aj
medzi spoloèníkmi, �tatutárnymi orgánmi obchod-
nej spoloènosti, èlenmi, a to aj bývalými, alebo
medzi zakladate¾mi navzájom, ak vznikli zo vz�ahov
upravených osobitným predpisom,1b)

c) z burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d) zo zmluvy o predaji podniku alebo jeho èasti

a z právnych vz�ahov, ktoré vznikajú v súvislosti
s predajom podniku alebo jeho èasti,2)

e) zo zmluvy o tichom spoloèenstve,6)
f) z cestovného �eku,12)
g) z práv z patentov, chránených ú�itkových vzorov,

priemyselných vzorov a topografií polovodièových
výrobkov,

h) z právnych vz�ahov vzniknutých pri zabezpeèení
záväzkov pod¾a písmen a) a� g),

i) o platnosti rozhodnutí orgánov obchodnej spoloè-
nosti alebo orgánov dru�stva,

j) z právnych vz�ahov medzi prokuristom a podnika-
te¾om, ktorý prokúru udelil, a ak bola prokúra
udelená viacerým osobám, z právnych vz�ahov me-
dzi týmito osobami navzájom a z právnych vz�ahov
medzi obchodným zástupcom a podnikate¾om, kto-
rý obchodného zástupcu poveril okrem sporov
z pracovnoprávneho vz�ahu,
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k) z právnych vz�ahov týkajúcich sa zmeniek, iných
cenných papierov alebo �ekov vrátane sporov z vy-
daných zmenkových (�ekových) platobných rozka-
zov a sporov týkajúcich sa zmenkových protestov,

l) z právnych vz�ahov týkajúcich sa ochrany hospodár-
skej sú�a�e14) a nekalej sú�a�e,15)

m) z práv k obchodnému menu,16) k ochranným znám-
kam17) a k oznaèeniu pôvodu výrobkov,18)

n) o platnosti rozhodcovských zmlúv a o zru�enie roz-
hodcovských nálezov vydaných rozhodcami na zá-
klade rozhodcovskej zmluvy,23)

o) zo vz�ahov vznikajúcich z medzinárodného obchod-
ného styku právnických osôb a fyzických osôb vrá-
tane sporov, v ktorých bola právomoc súdu Sloven-
skej republiky zalo�ená písomnou zmluvou
úèastníkov.24)

(4) Krajské súdy ako súdy prvého stupòa ïalej
a) prejednávajú konkurzy a vyrovnania vrátane sporov

týmto konaním vyvolaných a súvisiacich okrem vy-
poriadania bezpodielového spoluvlastníctva man�e-
lov,

b) rozhodujú o návrhu na vyhlásenie uznesenia èlen-
skej schôdze dru�stva o rozdelení likvidaèného zos-
tatku za neplatné,32)

c) rozhodujú v prípadoch, ak osobitný predpis1b) usta-
novuje, �e rozhoduje súd.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 1aa, 1a a 1b znejú:
�1aa) Vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 32/1969 Zb. o Vie-

denskom dohovore o konzulárnych stykoch.
  1a) § 4 ods. 1 zákona è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

v znení zákona è. 54/1996 Z. z.
  1b) Obchodný zákonník v znení neskor�ích predpisov.�.

3. V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: �Ak
sudca, o ktorého vylúèenie ide, s tým vysloví písomný
súhlas, predseda súdu pridelí vec inému sudcovi.
V tomto prípade sa vec nepredkladá na rozhodovanie
nadriadenému súdu a vec prejedná a rozhodne sudca.
Rovnako sa postupuje aj v konaní pod¾a § 36a ods. 1
a 3, § 36b a 36c.�.

4. V § 16 odsek 1 znie:
�(1) O tom, èi je sudca vylúèený, rozhodne bez zby-

toèného odkladu nadriadený súd v senáte. O vylúèení
sudcov Najvy��ieho súdu Slovenskej republiky roz-
hodne bez zbytoèného odkladu iný senát tohto súdu.�.

5. V § 17 ods. 2 sa v druhej vete vypú��a text za
bodkoèiarkou.

6. V § 25 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
�prípadne advokátskym koncipientom, ktorého za-
mestnáva.�.

7. § 26 znie:

�§ 26

(1) Centrum pre medzinárodnú právnu ochranu detí
a mláde�e33aa) mô�e zastupova� maloletého úèastníka
v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
s cudzím prvkom.

(2) Ak prevezme Centrum pre medzinárodnú právnu

ochranu detí a mláde�e zastupovanie, poverí niektoré-
ho zo svojich zamestnancov, aby za zastúpeného v je-
ho mene konal.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 33aa) znie:
�33aa) § 65 ods. 2 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci

v znení neskor�ích predpisov.�.

 8. V § 29 ods. 2 sa za slová �známu adresu v cudzi-
ne� vkladajú slová �alebo ak je doruèenie písomnosti
v cudzine spojené s �a�ko prekonate¾nými preká�ka-
mi.�.

 9. § 29 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
 �(3) Predseda senátu mô�e ustanovi� opatrovníka

aj úèastníkovi, ktorý je právnickou osobou, ak jej nie
je mo�né doruèi� písomnos� na adresu sídla uvedené-
ho v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná
adresa nie je súdu známa; ak sa nepodarilo doruèi�
písomnos� na jej známu adresu v cudzine.�.

10. V § 35 ods. 1 písm. b) sa vypú��ajú slová �ak to
vy�aduje verejný záujem�.

11. V § 35 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
�c) ak ide o uplatnenie nároku �tátu pod¾a osobitného

zákona33ab) na vydanie bezdôvodného obohatenia
vrátane majetkového prospechu získaného z ne-
poctivých zdrojov.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 33ab) znie:
�33ab) Napríklad § 456 Obèianskeho zákonníka.�.

12. V § 35 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
�f) vo veciach konkurzu a vyrovnania.�.

13. V § 36a odsek 1 znie:
�(1) V konaní pred okresným súdom koná a rozho-

duje senát vo veciach, v ktorých to ustanovuje tento
zákon.�.

14. V § 36a ods. 3 sa vypú��a slovo �ods. 1.�.

15. § 36b znie:

�§ 36b

V obchodných veciach koná a rozhoduje krajský
súd ako súd prvého stupòa v senáte, ak ide o spory
a) zo vz�ahov medzi obchodnými spoloènos�ami alebo

dru�stvami a ich zakladate¾mi, medzi obchodnými
spoloènos�ami alebo dru�stvami a ich spoloèníkmi,
�tatutárnymi orgánmi obchodnej spoloènosti, ak-
cionármi alebo èlenmi, a to aj bývalými, ako aj
medzi spoloèníkmi, �tatutárnymi orgánmi obchod-
nej spoloènosti, èlenmi, a to aj bývalými, alebo me-
dzi zakladate¾mi navzájom, ak vznikli zo vz�ahov
upravených osobitným predpisom,1b)

b) zo zmluvy o predaji podniku alebo jeho èasti
a z právnych vz�ahov, ktoré vznikajú v súvislosti
s predajom podniku alebo jeho èasti,2)

c) z právnych vz�ahov týkajúcich sa ochrany hospo-
dárskej sú�a�e14) a nekalej sú�a�e,15)

d) z práv k predmetom priemyselného vlastníctva,
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e) o platnosti rozhodcovských zmlúv a o zru�enie roz-
hodcovských nálezov vydaných rozhodcami na zá-
klade rozhodcovskej zmluvy,23)

f) týkajúce sa námorných lodí, námornej plavby
a právnych vz�ahov s tým spojených.�.

16. V § 38 ods. 1 sa slová �mô�e poveri�� nahrádzajú
slovom �poverí�.

17. V § 43 ods.1 prvá veta znie: �Predseda senátu
vyzve úèastníkov, aby nesprávne, neúplné alebo ne-
zrozumite¾né podanie v urèenej lehote opravili alebo
doplnili.�.

18. § 45 znie:

�§ 45

Súd doruèuje písomnos� sám alebo po�tou. Súd
mô�e pod¾a okolností doruèi� písomnos� aj prostred-
níctvom orgánu obce alebo príslu�ného útvaru Policaj-
ného zboru a v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom aj prostredníctvom Ministerstva spravodli-
vosti Slovenskej republiky (ïalej len �ministerstvo
spravodlivosti�).�.

19. V § 48 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:

�(2) Ak nie je mo�né doruèi� písomnos� právnickej
osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom regis-
tri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná
adresa nie je súdu známa, písomnos� sa pova�uje po
troch dòoch od vrátenia nedoruèenej zásielky súdu za
doruèenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený kona�
za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.

 (3) Ak nie je mo�né doruèi� písomnos� fyzickej osobe
oprávnenej podnika� na adresu jej miesta podnikania
uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri,
v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu
známa, písomnos� sa pova�uje po troch dòoch od
vrátenia nedoruèenej zásielky súdu za doruèenú, a to
aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnika�
o tom nedozvie.�.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 4
a 5.

20. § 48 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Písomnosti urèené súdnemu exekútorovi sa mô-

�u doruèi� aj exekútorskému koncipientovi, alebo aj
inému zamestnancovi exekútora, ktorý preuká�e, �e je
poverený prijímaním zásielok.�.

21. V § 76 ods. 3 prvá veta znie: �Súd pri nariadení
predbe�ného opatrenia ulo�í navrhovate¾ovi, aby v le-
hote, ktorú mu urèí, podal návrh na zaèatie konania;
ak ide o konanie, ktoré mo�no zaèa� aj bez návrhu, súd
vydá uznesenie o zaèatí konania.�.

22. V § 92 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:

�(2) Ak po zaèatí konania nastala právna skutoè-
nos�, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo
prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná,
mô�e navrhovate¾ alebo ten, na koho boli tieto práva

alebo povinnosti prevedené, alebo na koho pre�li, na-
vrhnú�, aby do konania na miesto doteraj�ieho úèast-
níka vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povin-
nosti prevedené alebo na koho pre�li.

(3) Súd vyhovie návrhu, ak sa preuká�e, �e po zaèatí
konania nastala právna skutoènos� uvedená v odse-
ku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpi� na miesto
navrhovate¾a; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstú-
pi� na jeho miesto, sa nevy�aduje. Právne úèinky spo-
jené s podaním návrhu na zaèatie konania zostávajú
zachované.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.

23. V § 120 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
�, ako aj na základe skutoèností, ktoré neboli medzi
úèastníkmi sporné, ak o nich alebo o ich pravdivosti
nemá dôvodné a záva�né pochybnosti.�.

24. § 120 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Pred skonèením dokazovania je predseda senátu

povinný okrem vecí pod¾a § 120 ods. 2 pouèi� úèastní-
kov prítomných na pojednávaní, �e v�etky dôkazy mu-
sia predlo�i� alebo musia oznaèi� skôr, ako vo veci
vyhlási rozhodnutie, preto�e na dôkazy oznaèené ne-
skôr sa neprihliada.�.

25. § 128 znie:

�§ 128

Orgány verejnej správy a právnické osoby, ako aj
fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikate¾skú èin-
nos�, sú povinní bez zbytoèného odkladu za náhradu
vecných nákladov, na po�iadanie oznámi� súdu písom-
ne skutoènosti, ktoré majú význam pre konanie a roz-
hodnutie.�.

26. V § 135 odsek 1 znie:
�(1) Súd je viazaný rozhodnutím ústavného súdu

o tom, èi urèitý právny predpis je v rozpore s ústavou,
so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou
je Slovenská republika viazaná [§ 109 ods. 1 písm. b)].
Súd je tie� viazaný rozhodnutím ústavného súdu ale-
bo Európskeho súdu pre ¾udské práva, ktoré sa týkajú
základných ¾udských práv a slobôd. Ïalej je súd via-
zaný rozhodnutím príslu�ných orgánov o tom, �e bol
spáchaný trestný èin, priestupok alebo iný správny
delikt postihnute¾ný pod¾a osobitných predpisov,
a kto ich spáchal, ako aj rozhodnutím o osobnom sta-
ve, vzniku alebo zániku spoloènosti a o zápise základ-
ného imania;33b) súd v�ak nie je viazaný rozhodnutím
v blokovom konaní.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 33b) znie:
�33b) § 161 ods. 5 Obchodného zákonníka v znení zákona

è. 500/2001 Z. z.�.

27. V § 153 odsek 1 znie:
�(1) Súd rozhodne na základe skutkového stavu zis-

teného z vykonaných dôkazov, ako aj na základe sku-
toèností, ktoré neboli medzi úèastníkmi sporné, ak
o nich alebo o ich pravdivosti nemá dôvodné a záva�né
pochybnosti.�.
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28. § 153a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) Rozsudkom na základe uznania alebo vzdania

sa nároku rozhoduje súd bez nariadenia pojednávania.�.

29. V § 157 odsek 4 znie:
�(4) Ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za

prítomnosti v�etkých úèastníkov alebo ich zástupcov
a tí sa vzdajú odvolania, súd v odôvodnení písomného
vyhotovenia rozsudku uvedie iba predmet sporu,
struèné dôvody, pre ktoré rozhodol, a ustanovenie zá-
kona, pod¾a ktorého rozhodol, okrem konaní, ktoré
mo�no zaèa� aj bez návrhu, konaní o osobnom stave
a konaní pod¾a ustanovení piatej èasti tohto zákona.�.

30. V § 157 ods. 5 sa slová �a dôvody, pre ktoré takto
rozhodol.� nahrádzajú slovami �struèné dôvody, pre
ktoré tak rozhodol, a ustanovenie zákona, pod¾a kto-
rého rozhodol.�.

31. V § 172 ods. 1 sa suma �50 000 Sk� nahrádza
sumou �100 000 Sk� a suma �1 000 000 Sk� sa
nahrádza sumou �2 000 000 Sk�.

32. V § 174 odsek 3 znie:
�(3) Predseda senátu uznesením odmietne odpor,

ktorý bol podaný
a) oneskorene,
b) bez odôvodnenia; o týchto následkoch musí by�

úèastník pouèený v platobnom rozkaze,
c) neoprávnenou osobou.�.

33. V § 174 ods. 4 sa za slovo �návrh� vkladajú slová
�v celom rozsahu�.

34. V § 174 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
�Rovnako postupuje súd, ktorý platobný rozkaz vydal,
aj pri èiastoènom spä�vzatí návrhu v èasti, ktorej sa
spä�vzatie návrhu týka.�.

35. V § 175zca ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú
tieto slová: �ktorý nesmie by� maloletý, ani osobou,
ktorá musí ma� opatrovníka pod¾a zákona�.

36. V § 175zca sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5,
ktorý znie:

�(5) Úèastník sa mô�e vzda� práva na podanie �ia-
dosti pod¾a odseku 4. V tomto prípade dòom vzdania
sa práva na podanie �iadosti v�etkými úèastníkmi
nadobudne osvedèenie o dedièstve úèinky právoplat-
ného uznesenia o dedièstve.�.

Doteraj�í odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.

37. § 176 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) O návrhu vo veci náhradnej rodinnej starostli-

vosti, najmä o zverení die�a�a do výchovy iného obèana
ne� rodièa a o zverení die�a�a do pestúnskej starostli-
vosti, rozhodne súd bez zbytoèného odkladu najneskôr
do jedného roka od podania návrhu na zverenie die�a�a
do výchovy iného obèana ne� rodièa alebo návrhu na
zverenie die�a�a do pestúnskej starostlivosti. Predå�i�
konanie mo�no, len ak z objektívnych príèin nie je
mo�né vykona� dôkazy.�.

38. § 181 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
�(4) O osvojení rozhodne súd bez zbytoèného odkla-

du najneskôr do jedného roka od podania návrhu na
osvojenie. Predå�i� konanie mo�no, len ak z objektív-
nych príèin nie je mo�né vykona� dôkazy.�.

39. § 193 znie:

�§ 193

Ustanovenia § 176 a� 180 platia obdobne.�.

40. § 200a znie:

�§ 200a

(1) Konanie vo veciach obchodného registra sa zaèí-
na na návrh fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorej sa zápis v obchodnom registri týka (ïalej len
�podnikate¾ �), osôb na to oprávnených pod¾a zákona
alebo osôb písomne splnomocnených na to týmito
osobami, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Zápis sa vykoná ku dòu uvedenému v návrhu na
zápis. Ak sa uznesenie o vykonaní zápisu vydá neskôr
alebo návrh neobsahuje deò, ku ktorému sa má zápis
vykona�, vykoná sa zápis ku dòu uvedenému vo výro-
ku uznesenia o obsahu zápisu.

(3) Pravos� podpisu osoby podávajúcej návrh na
zápis do obchodného registra a pravos� podpisu
splnomocnenia pod¾a odseku 1 musí by� osvedèe-
ná.34fa)

(4) Súd mô�e zaèa� konanie aj bez návrhu, ak sa má
dosiahnu� zhoda medzi zápisom v obchodnom registri
a skutoèným stavom.

(5) Osobitné predpisy ustanovujú, ktorí podnikate-
lia a ktoré skutoènosti týkajúce sa ich sa zapisujú do
obchodného registra.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 34fa znie:
�34fa) Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch

a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskor�ích
predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 15/1993 Z. z.
o osvedèovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úrad-
mi.�.

41. V § 200b ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
�Skutoènosti zapísané do obchodného registra sú
úèinné odo dòa, ku ktorému sa zápis vykonal, a to
bez oh¾adu na právoplatnos� uznesenia, ktorým sa
zápis povolil, ak osobitný zákon neustanovuje
inak.�.

42. § 200b sa dopåòa odsekmi 4 a 5 ktoré znejú:
�(4) Ak si fyzická osoba zapísaná do obchodného

registra alebo osoba oprávnená kona� v mene právnic-
kej osoby zapísanej do obchodného registra nesplní
povinnos� pod¾a osobitného predpisu,34fb) mô�e jej re-
gistrový súd ulo�i� pokutu do vý�ky 100 000 Sk.

 (5) Na konanie o ulo�ení pokuty sa primerane vz�a-
hujú ustanovenia o ulo�ení poriadkovej pokuty pod¾a
tohto zákona.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 34fb znie:
�34fb) § 3a, § 28b Obchodného zákonníka v znení zákona

è. 500/2001 Z. z.�.
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43. § 200c znie:

�§ 200c

(1) Obchodný register je verejný zoznam osobitným
zákonom urèených údajov, ktorého súèas�ou je zbier-
ka listín. Obchodný register a zbierka listín sú ka�dému
prístupné; ka�dý má právo po splnení si poplatkovej
povinnosti doò nahliada� a vyhotovova� si z neho odpisy.

(2) Registrový súd vydá �iadate¾ovi na po�iadanie
a po splnení si poplatkovej povinnosti odpis, výpis
alebo potvrdenie o urèitom zápise alebo o tom, �e v ob-
chodnom registri urèitý zápis nie je.

(3) Za podmienok uvedených v odseku 2 sa �iadate-
¾ovi vydá kópia listín zo zbierky listín.�.

44. § 200e vrátane nadpisu znie:

�§ 200e

Konanie o niektorých otázkach
obchodných spoloèností a dru�stiev

�(1) Na konanie vo veciach uvedených v ustanovení
§ 9 ods. 4 písm. b) je príslu�ný krajský súd s pôsob-
nos�ou v obchodných veciach, v ktorého obvode má
dru�stvo svoje sídlo.

 (2) Registrový súd, v ktorého obvode je právnická
osoba zapísaná, je príslu�ný na konanie
a) o zru�ení obchodnej spoloènosti, zru�ení dru�stva

a nariadení ich likvidácie,
b) o vymenovaní likvidátora, jeho odvolaní alebo na-

hradení inou osobou, ako aj na rozhodovanie o od-
mene likvidátora,

c) o neplatnosti obchodnej spoloènosti,34fc)
d) o vymenovaní audítora na posúdenie návrhu zmlu-

vy o splynutí, zmluvy o zlúèení alebo projektu roz-
delenia obchodnej spoloènosti pod¾a osobitného zá-
kona,34fd)

e) o poverení zvola� valné zhroma�denie pod¾a osobit-
ného zákona.34fe)

 (3) Konanie pod¾a odseku 1 a odseku 2 písm. a) a b)
mo�no zaèa� aj bez návrhu.

 (4) Úèastníctvo vo veciach uvedených v odseku 1 sa
spravuje ustanovením § 94. O veci nie je potrebné
nariaïova� pojednávanie. Rozhoduje sa uznesením.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 34fc, 34fd a 34fe
znejú:
�34fc) § 68a Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001 Z. z.
 34fd) § 218a ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona

è. 500/2001 Z. z.
 34fe) § 181 Obchodného zákonníka v znení zákona è. 500/2001 Z. z.�.

45. § 200ha vrátane nadpisu znie:

�§ 200ha

Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného
zastupite¾stva, mestského zastupite¾stva, miestneho

zastupite¾stva alebo zastupite¾stva
vy��ieho územného celku

(1) Ak obecné zastupite¾stvo, mestské zastupite¾-

stvo, miestne zastupite¾stvo alebo zastupite¾stvo vy�-
�ieho územného celku nezru�í na základe protestu
prokurátora svoje uznesenie, ktoré je v rozpore so
zákonom, mô�e prokurátor poda� na súd návrh na
zru�enie tohto uznesenia.

(2) Úèastníkom konania je obec, mesto, mestská
èas� alebo vy��í územný celok a ten, kto podal návrh
na zaèatie konania.

(3) Príslu�ný na rozhodnutie je okresný súd, v kto-
rého obvode sa nachádza obec, mesto, mestská èas�
alebo sídlo vy��ieho územného celku.�.

46. Za § 200ha sa vkladá § 200hb, ktorý vrátane
nadpisu znie:

�§ 200hb

Konanie vo veciach dohôd obcí o spolupráci
s územnými celkami alebo orgánmi iných �tátov

a èlenstva v medzinárodnom zdru�ení

(1) Krajský úrad mô�e poda� na súd z dôvodu nespl-
nenia podmienok ustanovených zákonom návrh na
urèenie povinnosti obci alebo vy��iemu územnému
celku vypoveda� dohodu o spolupráci uzavretú s inou
obcou, s iným vy��ím územným celkom alebo uzavre-
tú s územným a správnym celkom iného �tátu, alebo
s orgánom, alebo s úradom iného �tátu vykonávajúci-
mi regionálne funkcie. Rovnako mô�e krajský úrad
poda� návrh na urèenie povinnosti vypoveda� èlenstvo
obce v zdru�ení obcí, èlenstvo vy��ieho územného cel-
ku v zdru�ení vy��ích územných celkov alebo ich èlen-
stvo v medzinárodnom zdru�ení územných celkov ale-
bo územných orgánov.

(2) Úèastníkom konania je krajský úrad, obec alebo
vy��í územný celok.

(3) O návrhu rozhoduje okresný súd, v ktorého ob-
vode sa nachádza obec alebo je sídlo vy��ieho územ-
ného celku.

(4) Súd rozhoduje bez pojednávania uznesením.�.

47. V § 202 odsek 2 znie:
�(2) Odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu

v exekuènom konaní pod¾a osobitného zákona,34h) ak
tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti
uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych poh¾adávok
pod¾a osobitného zákona.34i)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 34i znie:
�34i) § 2 písm. a) zákona è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní

súdnych poh¾adávok.�.

48. V § 202 ods. 3 písm. b) sa pred bodkoèiarku
vkladajú tieto slová: �pod¾a § 94 ods. 2�.

49. V § 202 sa odsek 3 dopåòa písmenami k) a� o),
ktoré znejú:
�k) sa rozhoduje pod¾a § 17 ods. 2,

l) sa rozhoduje pod¾a § 43 ods. 2,
m) sa rozhoduje o odvolaní pod¾a § 174 ods. 2.
n) súd v plnom rozsahu vyhovel návrhu na zápis do

obchodného registra pod¾a § 200a,
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o) súd poveril úèastníka zvolaním valného zhroma�-
denia pod¾a osobitného zákona.34fe)�.

50. § 205 znie:

�§ 205

(1) V odvolaní sa má popri v�eobecných nále�itos-
tiach (§ 42 ods. 3) uvies�, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v èom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu pova�uje za nesprávny
a èoho sa odvolate¾ domáha.

(2) Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, kto-
rým bolo rozhodnuté vo veci samej, mo�no odôvodni�
najmä tým, �e
a) neboli splnené podmienky konania, rozhodol vecne

nepríslu�ný súd prvého stupòa, rozhodnutie súdu
prvého stupòa vyniesol vylúèený sudca alebo súd
prvého stupòa bol nesprávne obsadený; to neplatí,
ak senát rozhodoval namiesto samosudcu,

b) súd prvého stupòa neprihliadol ku skutoènostiam
alebo dôkazom navrhovaným odvolate¾om napriek
tomu, �e na to neboli splnené podmienky pod¾a
§ 175 ods. 3, èas� prvej vety za bodkoèiarkou,

c) konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mohla ma�
za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,

d) súd prvého stupòa neúplne zistil skutkový stav
veci, preto�e nevykonal navrhnuté dôkazy, potreb-
né na zistenie rozhodujúcich skutoèností,

e) súd prvého stupòa dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

f) doteraz zistený skutkový stav nezodpovedá, preto�e
sú tu ïal�ie skutoènosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

g) rozhodnutie súdu prvého stupòa vychádza z ne-
správneho právneho posúdenia veci.

(3) Odvolate¾ mô�e bez súhlasu súdu meni� odvola-
cie návrhy a odvolacie dôvody aj po uplynutí lehoty na
odvolanie.

(4) Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, mô�e
odvolate¾ roz�íri� len do uplynutia lehoty na odvola-
nie.�.

51. Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý znie:

�§ 205a

(1) Skutoènosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatne-
né pred súdom prvého stupòa, sú pri odvolaní proti
rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej odvolacím
dôvodom len vtedy, ak
a) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslu�nosti

súdu, vylúèenia sudcu (prísediaceho) alebo obsade-
nia súdu,

b) má by� nimi preukázané, �e v konaní do�lo k va-
dám, ktoré mohli ma� za následok nesprávne roz-
hodnutie vo veci samej,

c) má by� nimi spochybnená vierohodnos� dôkazných
prostriedkov, z ktorých vychádza rozhodnutie súdu
prvého stupòa,

d) odvolate¾ nebol riadne pouèený pod¾a § 120 ods. 4,
e) ich úèastník konania bez svojej viny nemohol ozna-

èi� alebo predlo�i� do rozhodnutia súdu prvého
stupòa.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepou�ije v konaniach
pod¾a § 120 ods. 2.�.

52. § 209 znie:

�§ 209

Ak predseda senátu súdu prvého stupòa zistí, �e
odvolanie je podané oneskorene alebo tým, kto naò nie
je oprávnený, alebo �e nie je prípustné, predlo�í vec po
uplynutí lehoty na odvolanie so správou o tom odvola-
ciemu súdu. Túto správu doruèí úèastníkom kona-
nia.�.

53. V § 221 ods. 1 písmeno a) znie:
�a) na zistenie skutkového stavu je potrebné vykona�

ïal�ie dôkazy, ktoré nemo�no vykona� v odvolacom
konaní (§ 213 ods. 2);�.

54. V § 221 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú
tieto slová: �iba�e namiesto samosudcu rozhodoval
senát.�.

55. V § 244 ods. 1 a 2 sa za slovo �rozhodnutí�
vkladajú slová �a postupu� v príslu�nom tvare.

56. V § 244 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
�alebo ktorými mô�u by� práva, právom chránené zá-
ujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnic-
kých osôb priamo dotknuté. Postupom správneho or-
gánu sa rozumie aj jeho neèinnos�.�.

57. V § 246, § 246a ods. 1, § 246b ods. 1, v nadpise
druhej hlavy, v § 247 ods. 1 sa za slovo �rozhodnutí�
vkladajú slová �a postupu� v príslu�nom tvare.

58. § 247 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
�(3) Ak ide o postup správneho orgánu, je predpokla-

dom postupu pod¾a ustanovení tejto hlavy uplynutie
lehoty 30 dní urèenej na podanie informácie krajské-
mu úradu o vykonaných opatreniach.�.

59. V § 248 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
�a nepreskúmavajú postup správnych orgánov, kto-
rým neboli priamo dotknuté práva, právom chránené
záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby alebo právnic-
kej osoby.�.

60. V § 249 ods. 2 a § 250 ods. 2 a 3 sa za slovo
�rozhodnutí� vkladajú slová �a postupu� v príslu�nom
tvare.

61. V § 250b ods. 3 sa pripája druhá veta, ktorá znie:
�Ak nebolo vyhovené upozorneniu krajského úradu na
poru�enie zákonov a ostatných v�eobecne záväzných
právnych predpisov, krajský úrad mô�e �alobu poda�
do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty urèenej na
podanie informácie o vykonaných opatreniach, najne-
skôr v�ak do jedného roka odo dòa, v ktorom do�lo
k postupu správneho orgánu.�.

62. V § 250j ods. 1 sa za slovo �rozhodnutie� vklada-
jú slová �a postup�.
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63. V § 252 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
�Toto ustanovenie sa nepou�ije na výkon rozhodnutia
na vymo�enie vý�ivného maloletého die�a�a, ktoré má
bydlisko v cudzine.�.

64. § 254 znie:

�§ 254

(1) Na výkon rozhodnutia sa pou�ijú ustanovenia
predchádzajúcich èastí, ak nie je v tejto èasti ustano-
vené inak. Rozhoduje sa v�ak v�dy uznesením.

(2) Pri výkone rozhodnutia nemo�no preru�i� kona-
nie a odpusti� zme�kanie lehoty. Nemo�no tie� poda�
návrh na obnovu výkonu rozhodnutia.

(3) Na exekuèné konanie pod¾a osobitného predpi-
su34h) sa pou�ijú ustanovenia predchádzajúcich èastí,
ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozho-
duje sa v�ak v�dy uznesením.�.

65. V § 266 sa vypú��a odsek 2.

Doteraj�í odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.

66. Za § 273 sa vkladá § 273a, ktorý znie:

�§ 273a

(1) Ustanovenia § 272 a § 273 ods. 2 a 3 sa pou�ijú
primerane aj na výkon rozhodnutia vo veciach ne-
oprávneného premiestnenia alebo zadr�ania die�a�a
pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská re-
publika viazaná.

(2) Ak výzva pod¾a § 272 ods. 2 zostane bezvýsledná,
predseda senátu vykoná v súèinnosti so �tátnymi or-
gánmi odòatie die�a�a tomu, u koho nemá by�, a za-
bezpeèí jeho odovzdanie tomu, komu má by� pod¾a
rozhodnutia vrátené alebo komu bolo pod¾a rozhodnu-
tia zverené.�.

67. V § 279 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové
písmeno d), ktoré znie:
�d) súdne poh¾adávky;34i)�.

Doteraj�ie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).

68. § 305 znie:

�§ 305

Na návrh oprávneného súd rozhodne o nariadení
výkonu rozhodnutia uznesením, v ktorom
a) priká�e peòa�nému ústavu, aby po tom, èo sa mu

doruèí nariadenie výkonu rozhodnutia, zablokoval
sumu zodpovedajúcu poh¾adávke s príslu�enstvom
z úètu povinného a uhradil ju po právoplatnosti
uznesenia oprávnenému,

b) zaká�e povinnému, aby po tom, èo sa mu doruèí
nariadenie výkonu rozhodnutia, nakladal s pros-
triedkami na úète a� do vý�ky vykonate¾nej poh¾a-
dávky a jej príslu�enstva.�.

69. V § 337 odsek 1 znie:
�(1) Pod¾a výsledkov rozvrhového pojednávania sa

z podstaty uspokojujú poh¾adávky v tomto poradí:

a) poh¾adávky trov konania, ktoré vznikli �tátu v sú-
vislosti s vykonávaním dra�by,

b) nedoplatky vý�ivného splatné ku dòu rozvrhu,
c) poh¾adávky z hypotekárnych úverov a komunál-

nych úverov slú�iace na krytie menovitej hodnoty
hypotekárnych zálo�ných listov a komunálnych ob-
ligácií vydaných bankou vrátane výnosov z nich,

d) poh¾adávky zabezpeèené zálo�ným právom zákon-
ným, zmluvným, sudcovským alebo exekuèným,
zabezpeèovacím prevodom práva, postúpením po-
h¾adávky, prípadne obmedzením prevodu nehnu-
te¾nosti vcelku pod¾a èasu vzniku zálo�ného práva,
prípadne vzniku obmedzenia prevodu nehnute¾-
nosti,

e) poh¾adávky oprávneného, dane, poplatky, clá, súd-
ne poh¾adávky,34i) poh¾adávky poistného na zdra-
votné poistenie, poistného na nemocenské poiste-
nie, poistného na dôchodkové zabezpeèenie
a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, úhra-
da za vecné bremená prevzaté vydra�ite¾om so za-
poèítaním na najvy��ie podanie a nároky na náhra-
du za vecné bremená, ktoré vydra�ite¾ pod¾a
výsledkov dra�by neprevezme,

f) ostatné poh¾adávky.�.

70. V § 337 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Ak nemo�no plne uspokoji� poh¾adávky toho
istého poradia, uspokoja sa pomerne.�.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3
a 4.

71. Za § 372c sa vkladá § 372d, 372e a § 372f, ktoré
znejú:

�§ 372d

Ak sa pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona
zaèalo konanie na súde vecne príslu�nom pod¾a dote-
raj�ích predpisov, pokraèuje v konaní tento súd.

§ 372e

Právne úèinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, zostávajú za-
chované.

§ 372f

Konania pod¾a § 9 ods. 4 zaèaté pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a doteraj�ích
predpisov.�.

72. V § 373 sa vypú��ajú slová �Slovenskej republi-
ky (ïalej len �ministerstvo spravodlivosti�)�.

73. V prílohe A v odbore Stavebný poriadok v èasti
názov predpisu a èíslo § sa slová �§ 32 písm. a), c), d)�
nahrádzajú slovami �§ 32 písm. c), d)�.

74. V prílohe A v odbore Stavebný poriadok v èasti
charakteristika rozhodnutia sa slová �územné rozhod-
nutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
o stavebnej uzávere a umiestnení stavby okrem jedno-
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duchých stavieb pod¾a § 2 vyhlá�ky Federálneho mi-
nisterstva pre technický a investièný rozvoj
è. 85/1976 Zb. v znení neskor�ích predpisov� nahrá-
dzajú slovami �územné rozhodnutie o chránenom úze-
mí, ochrannom pásme a o stavebnej uzávere�.

Èl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 99/1963 Zb.
Obèiansky súdny poriadok, ako vyplýva zo zmien a do-
plnení vykonaných zákonom è. 36/1967 Zb., zákonom
è. 158/1969 Zb., zákonom è. 49/1973 Zb., zákonom
è. 20/1975 Zb., zákonom è. 133/1982 Zb., zákonom
è. 180/1990 Zb., zákonom è. 328/1991 Zb., zákonom
è. 519/1991 Zb., zákonom è. 263/1992 Zb., zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákonom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.,

zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 22/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 58/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákonom
è. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Sloven-
skej republiky è. 359/1997 Z. z., zákonom
è. 124/1998 Z. z., zákonom è. 144/1998 Z. z., záko-
nom è. 169/1998 Z. z., zákonom è. 187/1998 Z. z.,
zákonom è. 225/1998 Z. z., zákonom è. 233/1998
Z. z., zákonom è. 235/1998 Z. z., nálezom Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., záko-
nom è. 331/1998 Z. z., zákonom è. 46/1999 Z. z.,
nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 66/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 166/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákonom
è. 223/1999 Z. z., zákonom è. 303/2001 Z. z. a týmto
zákonom.

Èl. III

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.

Èiastka 200 Zbierka zákonov è. 501/2001 Strana 5291


