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431
ZÁKON
z 23. júna 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

7. Nadpis pod § 7 znie: „Certifikované referenèné materiály a ostatné referenèné materiály“.

Èl. I

8. V § 7 ods. 1 sa slová „v ktorej“ nahrádzajú slovami:
„ktorej násobkami“.

Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenami j) až m), ktoré znejú:
„j) uvedenie spotrebite¾sky baleného výrobku na trh
moment, keï výrobok prvýkrát prechádza odplatne
alebo bezodplatne z etapy balenia alebo dovozu do
etapy distribúcie,
k) overovacia znaèka znaèka potvrdzujúca, že meradlo
vyhovelo pri overení,
l) zabezpeèovacia znaèka znaèka urèená na zabezpeèenie meradla proti neoprávnenému zásahu do meradla, ktorý môže ovplyvni• jeho metrologické charakteristiky,
m) znaèka montážnika znaèka urèená na zabezpeèenie
meradla po vykonanej montáži proti neoprávnenej
demontáži meradla alebo jeho èastí.“.
2. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) V medzinárodnom styku možno použi• aj iné jednotky, ak zodpovedajú medzinárodným obchodným
zvyklostiam.“.
3. § 5 vrátane nadpisu znie:
„§ 5
Èlenenie meradiel
Meradlá sa èlenia na skupiny:
a) národné etalóny a ostatné etalóny,
b) certifikované referenèné materiály a ostatné referenèné materiály,
c) urèené meradlá.“.
4. Nadpis pod § 6 znie: „Národné etalóny a ostatné
etalóny“.
5. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Za tvorbu, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá štát.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa oznaèujú ako odseky 3 až 7.
6. § 6 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ostatné etalóny najvyššej metrologickej úrovne
v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých
nie je národný etalón, alebo mimo meracieho rozsahu
národného etalónu sa používajú na zabezpeèenie metrologickej nadväznosti meradiel a primerane pre ne
platia ustanovenia odsekov 1 až 4.“.

9. § 7 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Certifikovaný referenèný materiál sa používa na
overenie urèeného meradla. Ak neexistuje certifikovaný referenèný materiál, je možné použi• ostatné referenèné materiály.“.
10. V § 8 sa vypúš•a odsek 6.
11. V § 9 ods. 5 sa slová „zriadená úradom5)“ nahrádzajú slovami „urèená úradom“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 sa vypúš•a.
12. V § 9 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ak sa meranie uskutoèòuje pod¾a osobitného
predpisu6a) a nevykonáva sa urèeným meradlom, musí
sa vykona• kalibrovaným meradlom.
(8) Kalibráciu vykonáva
a) ústav,
b) urèená organizácia,
c) akreditované kalibraèné laboratórium,
d) kalibraèné laboratórium, ktoré má preukázate¾ne
zabezpeèenú nadväznos• etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahranièných
subjektov s porovnate¾nou metrologickou úrovòou.“.
Doterajší odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad zákon è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení zá kona è. 423/2003 Z. z.“.

13. V § 10 ods. 6 prvá veta znie: „Ústav je oprávnený
požadova• uloženie vzorky urèeného meradla ako do klad.“.
14. V § 11 sa odsek 3 dopåòa písmenom i) ktoré znie:
„i) umiestnenie overovacích znaèiek a zabezpeèovacích znaèiek alebo znaèiek montážnika, ak je to relevantné.“.
15. V § 14 odsek 3 znie:
„(3) Znaèku schváleného typu Európskych spoloèenstiev môže výrobca alebo dovozca umiestni• na meradlo
len vtedy, ak meradlo spåòa požiadavky tohto zákona
a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného
na jeho vykonanie, ktoré sa týkajú schválenia typu Európskych spoloèenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vz•ahujú, a je naò vydané rozhodnutie o schválení
typu Európskych spoloèenstiev.“.
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16. V § 15 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „najneskôr však
do 60 dní od predloženia meradla alebo od doruèenia
úplnej objednávky na overenie, ak je overenie meradla
vykonávané na mieste používania“.
17. § 15 odsek 5 znie:
„(5) Èas platnosti overenia urèeného meradla sa poèíta odo dòa overenia.“.
18. V § 15 ods. 6 sa písmeno d) dopåòa slovami: „alebo
zabezpeèovacia znaèka“.
19. V § 16 ods. 7 sa vypúš•a slovo „osobitnou“.
20. V § 18 odsek 2 znie:
„(2) Znaèku prvotného overenia Európskych spoloèenstiev môže ústav, urèená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestni• na meradlo len vtedy, ak meradlo spåòa požiadavky tohto zákona a všeobecne
záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie, ktoré sa týkajú prvotného overenia Európskych
spoloèenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vz•ahujú.“.
21. V § 19 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) používa• urèené meradlá v prípadoch, v ktorých je
ich používanie ustanovené (§ 8), a na daný úèel existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným
právnym predpisom, ak osobitný predpis7) neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku,“.
22. V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) vies• evidenciu používaných urèených meradiel
s uvedením dátumov ich overenia.“.
23. V § 19 odsek 3 znie:
„(3) Poškodzovanie, pozmeòovanie alebo odstraòovanie platných overovacích znaèiek, zabezpeèovacích
znaèiek alebo znaèiek montážnika je zakázané.“.
24. § 19 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Urèené meradlo sa pri skúške pod¾a odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekroèí dvojnásobok najväèšej dovolenej chyby pri overení, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
25. V § 21 ods. 8 sa vypúš•a slovo „oznaèené“.
26. V § 21 odsek 9 znie:
„(9) Podrobnosti o oznaèenom spotrebite¾skom balení, množstve a metódach kontroly množstva výrobku
v obale oznaèeného spotrebite¾ského balenia, tvar
znaèky „e“ a termín, do ktorého sa môže vyznaèova• doplnkový údaj pod¾a § 4 ods. 4, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
27. V § 21 ods. 10 sa slová „druhy obalov klasifikovaných“ nahrádzajú slovami „požiadavky na obaly klasifikované“.
28. V § 23 ods. 1 sa vypúš•a veta „Na autorizáciu nie
je právny nárok.“.
29. V § 23 odsek 2 znie:
„(2) Úrad autorizuje podnikate¾a alebo inú právnickú
osobu, ktorá
a) má technické vybavenie a priestorové podmienky na
výkon èinnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b) má preukázate¾ne zabezpeèenú nadväznos• používaných etalónov a meradiel,
c) zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za èin-
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nos•, ktorá je predmetom autorizácie, a má doklad
o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom
pod¾a § 29 ods. 2 (ïalej len „zodpovedný zástupca“),
alebo fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, je sama
držite¾om dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie
pod¾a § 29 ods. 3,
d) zamestnáva na odborné vykonávanie èinnosti, ktorá
je predmetom autorizácie, ak to jej rozsah vyžaduje,
ïalšie osoby, ktoré majú doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom,
e) má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý
zabezpeèuje trvalé dodržiavanie urèených pracovných postupov pri vykonávaní èinnosti, ktorá je
predmetom autorizácie,
f) je schopná organizaène zabezpeèi• nestrannos• výkonu èinnosti, ktorá je predmetom autorizácie, objektivitu a nezaujatos• kontrolných úkonov, vecnos•
a nestrannos• vypracúvaných protokolov, a to tak zo
strany vedúcich, ako aj ostatných zamestnancov,
g) je schopná zabezpeèi• ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli
zneuži•,
h) je schopná prijíma• nezaujaté rozhodnutia vo vz•ahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných subjektov, ktoré by mohli ma• z urèitého výsledku jej èin nosti prospech,
i) uzavrela poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú èinnos•ou autorizovanej osoby,
j) nie je v konkurznom konaní alebo vo vyrovnávacom
konaní, ani nebol podaný návrh na ich zaèatie, ani
nie je v likvidácii,
k) má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie pod¾a písmen a) až j).“.
30. V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Autorizácia sa neude¾uje na výkon overovania
druhov urèených meradiel overovaných na mieste ich
používania, ktoré sa používajú pri meraniach súvisiacich s platbami vo vz•ahu priamo k spotrebite¾ovi.“.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
31. V § 24 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „na základe odborného stanoviska ústavu a vydá rozhodnutie o autorizácii“.
32. V § 24 ods. 2 písm. c) sa vypúš•ajú slová „rodné
èíslo“.
33. V § 24 ods. 6 písm. a) sa slová „dlhodobo neplní“
nahrádzajú slovami „prestala plni•“.
34. V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 23 ods. 2 písm. i)“
nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 písm. k)“.
35. V § 25 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:
„f) zúèastni• sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní, ak tak rozhodol úrad,
g) vykona• skúšku urèeného meradla v rozsahu skúšky pri overení pred zásahom do meradla a poskytnú•
úradu údaje o výsledku tejto skúšky, ak tak rozhodol úrad,
h) oznámi• príslušnému orgánu štátnej správy skutoènosti zistené pri úradnom meraní, ktoré ohrozujú
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alebo by mohli ohrozi• zdravie, bezpeènos•, majetok
alebo životné prostredie.“.
Doterajšie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno i).
36. V § 26 ods. 1 sa vypúš•a slovo „výroba,“.
37. V § 26 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za èinnos•, ktorá je predmetom registrácie, a ktorá má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom pod¾a § 29 ods. 2 (ïalej len „zástupca“), alebo
fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, je sama držite¾om dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie pod¾a § 29 ods. 3,“.
38. V § 27 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
„f) tvar zabezpeèovacej znaèky používanej opravárom
alebo znaèky montážnika, ak je to relevantné.“.
39. V § 28 písm. a) sa vypúš•ajú slová „vyrábané alebo“.
40. V § 33 sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
„h) zhody skutoèného obsahu s menovitým množstvom
v spotrebite¾skom balení.“.
41. V § 33 odsek 4 znie:
„(4) Metrologický inšpektorát skúša protokolárne
odobraté urèené meradlo alebo spotrebite¾ské balenie.“.
42. V § 33 odsek 6 znie:
„(6) Ak metrologický inšpektorát zistí porušenie povinností pod¾a odseku 3, uloží kontrolovanej osobe, aby
v urèenej lehote zistené nedostatky odstránila.“.
43. V § 34 ods. 2 sa vypúš•a písmeno a).
Doterajšie písmena b) až e) sa oznaèujú ako písmená
a) až d).
44. V § 35 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) odobra• urèené meradlo alebo spotrebite¾ské balenie.“.
45. V § 35 sa odsek 1 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
„e) overova• totožnos• kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných
osôb konajú,
f) uloži• pokutu v blokovom konaní.“.
46. V § 36 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d) poškodí, neoprávnene pozmení alebo odstráni ove rovaciu znaèku, zabezpeèovaciu znaèku alebo znaèku montážnika,
e) opraví alebo vykoná montáž urèeného meradla bez
registrácie predpísanej týmto zákonom alebo neplní
podmienky registrácie,“.
47. V § 36 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k) neudržiava používané urèené meradlo v náležitom
technickom stave,
l) umiestnil na meradlo znaèku alebo symbol, ktoré by
mohli vies• k zámene so znaèkami schváleného typu
alebo s osobitnými znaèkami a k uvedeniu do omylu,
m) uvedie na trh spotrebite¾ské balenie, ktorého sku toèný obsah nezodpovedá menovitému množstvu.“.
48. V § 36 sa odsek 2 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
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„f) uvedie na trh meradlo oznaèené osobitnou znaèkou
pod¾a § 14 ods. 4 oznaèujúcou meradlo, ktoré ne podlieha schváleniu typu, ktoré nespåòa požiadavky
pre daný druh meradiel,
g) neplní podmienky autorizácie.“.
49. § 36 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak nie je pokuta zaplatená v urèenej lehote, môže
inšpektorát vymáha• aj úroky z omeškania, ktorých
výška sa urèuje ako dvojnásobok základnej úrokovej
sadzby urèenej Národnou bankou Slovenska platnej
k prvému dòu omeškania.“.
50. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
„§ 36a
Bloková pokuta
(1) Inšpektor môže uloži• blokovú pokutu do 5 000 Sk
tomu, kto menej závažným spôsobom poruší ustanovenia § 19 ods. 1 a 2, ak je porušenie povinnosti spo¾ahlivo zistené a kontrolovaná osoba je ochotná pokutu zaplati•.
(2) Na bloku na uloženie pokuty sa vyznaèí údaj
o tom, kedy a za aké porušenie zákona bola pokuta
v blokovom konaní uložená.
(3) Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvola•.“.
51. § 37 vrátane nadpisu znie:
„§ 37
Vz•ah k zahranièiu
(1) Výsledky skúšok meradla na úèely schválenia
typu vykonané v èlenskom štáte Európskej únie, èlenskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, sa uznávajú, ak je meradlo v tomto
štáte vyrobené alebo uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi tohto štátu, ak tieto výsledky zaruèujú
metrologickú úroveò meradla porovnate¾nú s tou, ako
vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike, a ak
tieto výsledky boli predložené ústavu. Vykonanie technických skúšok vzoriek meradla sa nevyžaduje; ústav
na základe žiadosti vydá rozhodnutie o schválení typu
meradla na základe posúdenia predloženej dokumentácie.
(2) Prvotné overenie vykonané v èlenskom štáte Európskej únie, èlenskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskou
úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, sa uznáva na
základe žiadosti za týchto podmienok:
a) meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh v súlade
s právnymi predpismi tohto štátu,
b) typ meradla je schválený pod¾a odseku 1, ak sa
schválenie typu vyžaduje,
c) laboratórium, ktoré vykonalo prvotné overenie, preukázalo svoju odbornú spôsobilos•,
d) meradlo sa skúšalo pod¾a postupov, ktoré zaruèujú
metrologickú úroveò meradla porovnate¾nú s tou,
akú vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike,
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e) je známe vyhotovenie a tvar znaèky prvotného overenia.

„Platnos• týchto rozhodnutí sa konèí 31. marca 2009,
ak v nich nie je stanovený skorší termín.“.

(3) Splnenie podmienok pod¾a odseku 2 preverí ústav
alebo urèená organizácia. Vykonanie skúšok meradla
a jeho oznaèenie národnými overovacími znaèkami sa
nevyžaduje. Ústav alebo urèená organizácia môže požadova• predloženie výsledkov skúšok meradla.

53. § 41 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Podnikate¾, ktorého predmetom èinnosti je do voz oznaèeného spotrebite¾ského balenia uvedeného na
trh v èlenskom štáte Európskej únie alebo v èlenskom
štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, nepodlieha registrácii dòom nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona. Po tomto termíne sa naòho nevz•ahujú povinnosti dovozcu oznaèeného spotrebite¾ského balenia pod¾a § 22.“.

(4) Úrad uverejòuje vo vestníku
a) zoznam medzinárodných zmlúv pod¾a odseku 2 a pod¾a § 41 ods. 11,
b) schválené typy meradiel pod¾a odseku 1, znaèku
schváleného typu, názov a typ meradla, meno výrobcu,
c) meno a sídlo laboratória, ktoré vykonalo prvotné
overenie, vyhotovenie a tvar znaèky prvotného overenia a druhy meradiel, na ktoré sa uznanie prvotného overenia pod¾a odseku 2 vz•ahuje, vrátane ich
bližšej špecifikácie, ak je to potrebné.“.
52. V § 41 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

54. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
„§ 41a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
55. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
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„Príloha
k zákonu è. 142/2000 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 80/181/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú meracích jednotiek, a ktorou sa zrušuje smernica 71/354/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 39, 15. 02. 1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 4, 05. 01. 1985) a v znení smernice Rady
89/617/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 357, 07. 12. 1989).
2. Smernica Rady 71/316/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú tak meradiel,
ako aj metód metrologickej kontroly (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 202, 06. 09. 1971) v znení smernice
Rady 72/427/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 291, 28. 12. 1972), v znení smernice Rady
83/575/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 332, 28. 11. 1983), v znení smernice Rady 87/354/EHS
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 192, 11. 07. 1987), v znení smernice Rady 87/355/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 192, 11. 07. 1987) a v znení smernice Rady 88/665/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 382, 31. 12. 1988).
3. Smernica Rady 75/410/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú kontinuálnych
sèítavacích váh s automatickou èinnos•ou (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 183, 14. 07. 1975).
4. Smernica Rady 78/1031/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú vytrieïovacích
kontrolných váh a triediacich váh s automatickou èinnos•ou (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 364, 27.
12. 1978).
5. Smernica Rady 75/33/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú vodomerov na
studenú vodu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 14, 20. 01. 1975).
6. Smernica Rady 79/830/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú vodomerov na
teplú vodu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 259, 15. 10. 1979).
7. Smernica Rady 71/319/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú meradiel na kvapaliny iné ako voda (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 202, 06. 09. 1971).
8. Smernica Rady 71/348/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú prídavných zariadení k meradlám na kvapaliny iné ako voda (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 239, 25. 10. 1974).
9. Smernica Rady 77/313/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú meracích systémov na kvapaliny iné ako voda (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 105, 28. 04. 1977) v znení smernice Komisie 82/625/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 252, 27. 08. 1982).
10. Smernica Rady 71/318/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú plynomerov
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 202, 06. 09. 1971) v znení smernice Rady 74/331/EHS (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 189, 12. 07. 1974), v znení smernice Rady 78/365/EHS (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 104, 18.04.1978) a v znení smernice Rady 82/623/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev
L 252, 27. 08. 1982).
11. Smernica Rady 76/891/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú elektromerov
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 336, 04. 12. 1976) v znení smernice Rady 82/621/EHS (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 252, 27. 08. 1982).
12. Smernica Rady 73/362/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú dåžkových mier
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 335, 05. 12. 1973) v znení smernice Rady 78/629/EHS (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 206, 29. 07. 1978) a v znení smernice Komisie 85/146/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 54, 13. 02. 1985).
13. Smernica Rady 76/765/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú liehomerov a liehových hustomerov (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 262, 27. 09. 1976) v znení smernice Rady
82/624/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 252, 27. 08. 1982).
14. Smernica Rady 76/766/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú liehových tabuliek (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 262, 27. 09. 1976).
15. Smernica Rady 71/317/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú rovnobežnostenných závaží strednej triedy presnosti od 5 kg do 50 kg a valcových závaží strednej triedy presnosti od 1 g do 10 kg
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 202, 06. 09. 1971).
16. Smernica Rady 74/148/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú závaží vyššej
triedy presnosti od 1 mg do 50 kg (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 84, 28. 03. 1974).
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17. Smernica Rady 77/95/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú taxametrov
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 26, 31. 01. 1977).
18. Smernica Rady 86/217/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú tlakomerov merania tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 152, 06. 06. 1986).
19. Smernica Rady 71/347/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú obilných skúšaèov (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 239, 25. 10. 1974).
20. Smernica Rady 71/349/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú kalibrácie lodných cisterien (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 239, 25. 10. 1974).
21. Smernica Rady 75/106/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú spotrebite¾sky
balených kvapalných výrobkov balených pod¾a objemu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 42, 15. 02.
1975) v znení smernice Rady 79/1005/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 308, 04. 12. 1979), v znení
smernice Rady 85/10/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 4, 05. 01. 1985), v zne ní smernice Rady
88/316/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 143, 10. 06. 1988), v znení smernice Rady 89/676/EHS
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 398, 30. 12. 1989) a smernice Komisie 78/891/EHS (Úradný vestník
Európskych spoloèenstiev L 311, 04. 11. 1978).
22. Smernica Rady 75/107/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú fliaš používaných ako odmerné nádoby (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 42, 15. 02. 1975).
23. Smernica Rady 76/211/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú spotrebite¾sky
balených výrobkov balených pod¾a hmotnosti alebo objemu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 46, 21. 02.
1976) v znení smernice Komisie 78/891/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 311, 04. 11. 1978).
24. Smernica Rady 80/232/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú rozsahov menovitých množstiev a menovitých objemov povolených pre urèité spotrebite¾sky balené výrobky (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 51, 25. 02. 1982) v znení smernice Rady 86/96/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 80, 25. 03. 1986) a v znení smernice Rady 87/356/EHS (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 192, 11.
07. 1987).
25. Smernica Rady 90/384/EHS o zbližovaní právnych predpisov èlenských štátov, ktoré sa týkajú váh s neautomatickou èinnos•ou (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 189, 20. 07. 1990) v znení smernice Rady 93/68/EHS
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 220, 30. 08. 1993).“.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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432
ZÁKON
z 25. júna 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a menia a dopåòajú sa niektoré ïalšie zákony

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 Národnej 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., zákona è. 147/2001 Z. z., zákona è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z. a zákona è. 530/2003 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania
fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto
podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živ nostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej
osobitným zákonom.“.
2. V § 24 ods. 2 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová
„alebo právo Európskych spoloèenstiev“.
3. V § 26 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“
vkladá èiarka a slová „ak tak ustanoví právo Európskych spoloèenstiev alebo“.
4. V § 27 odsek 2 znie:
„(2) Do obchodného registra sa zapisujú
a) obchodné spoloènosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické
osoby založené pod¾a práva Európskych spoloèenstiev, podniky a organizaèné zložky podnikov zahranièných osôb,
b) odštepné závody a iné organizaèné zložky podnikov,
ak tak ustanoví osobitný zákon,
c) fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikate¾mi pod¾a tohto
zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú
na vlastnú žiados•, alebo ak tak ustanoví osobitný
zákon
(ïalej len „zapísaná osoba“).“.
5. V § 27 ods. 3 druhej vete sa slová „uloženie listín

zverejnené“ nahrádzajú slovami „zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín“.
6. V § 40 ods. 1 prvej vete sa pred slovo „úètovnú“
vkladajú slová „riadnu individuálnu úètovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu“, vypúš•ajú sa slová „a zverejòujú z nej údaje“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Príslušný orgán akciovej spoloènosti, spoloènosti s ruèením obmedzeným, družstva
a štátneho podniku je povinný predloži• riadnu individuálnu úètovnú závierku a mimoriadnu individuálnu
úètovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov
po uplynutí úètovného obdobia.“.
7. V § 40 ods. 2 tretia veta znie: „Ak osobitný zákon
zapísanej osobe ukladá povinnos• vyhotovi• výroènú
správu a táto výroèná správa obsahuje úètovnú závierku overenú audítorom, úètovná závierka môže by• uložená ako súèas• výroènej správy.“.
8. V § 46 ods. 1 štvrtej vete sa slová „§ 45 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 45 ods. 2“.
9. V § 56 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Postavenie obdobné postaveniu spoloèností
majú aj právnické osoby založené pod¾a práva Európskych spoloèenstiev.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa oznaèujú ako odseky 3 až 7.
10. V § 61 ods. 2 druhej vete sa pred slovo „úètovnej“
vkladá slovo „individuálnej“.
11. V § 61 ods. 3 sa slovo „roènej“ nahrádza slovom
„riadnej individuálnej“ a na konci sa pripája táto veta:
„Ak spoloèníci alebo príslušný orgán spoloènosti úètovnú závierku bez vážneho dôvodu neschvália, je vyrovnací podiel splatný uplynutím troch mesiacov odo dòa,
keï mala by• úètovná závierka schválená.“.
12. V § 66 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Ak orgán spoloènosti, ktorý je oprávnený vymenova• alebo zvoli• nového èlena orgánu spoloènosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doruèenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie úèinné od
prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.“.
13. V § 66 ods. 3 prvej vete sa za slová „ak zo zmluvy
o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoloènos•ou a èlenom orgánu spoloènosti alebo spoloèníkom“ vkladá
èiarka a slová „ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá“.
14. V § 67 ods. 2 prvá veta znie: „Ak zákon neustanovuje povinnos• vytvori• rezervný fond už pri vzniku spo-
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loènosti, vytvára rezervný fond povinne spoloènos•
s ruèením obmedzeným a akciová spoloènos• zo zisku
bežného úètovného obdobia vykázaného v schválenej
riadnej individuálnej úètovnej závierke (ïalej len „èistý
zisk“).“.
15. V § 68 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúš•ajú slová:
„a o jej likvidácii“ a odsek 6 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
„f) spoloènos• nesplnila povinnos• uloži• do zbierky listín individuálnu úètovnú závierku za najmenej dve
úètovné obdobia.“.
16. V § 68 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Ak súd rozhoduje o zrušení spoloènosti pod¾a odseku 6, pred rozhodnutím o zrušení spoloènosti urèí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoloènosti, ak je jeho odstránenie možné.
(8) Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoloènosti zis•uje, èi má spoloènos• obchodný majetok. Ak
súd zistí, že spoloènos• má obchodný majetok, ktorý
postaèuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušení
spoloènosti a nariadi jej likvidáciu.“.
17. V § 68 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
„(9) Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoloènosti zistí, že spoloènos• nemá obchodný majetok,
ktorý by postaèoval na náhradu primeraných výdavkov
a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej
zrušení bez likvidácie. Ak si spoloènos• nesplní povinnos• pod¾a odseku 6 písm. f), súd má za to, že spoloènos• nemá obchodný majetok, ktorý by postaèoval na
náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon
funkcie likvidátora, ak sa nepreukáže opak. Na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení spoloènosti
bez likvidácie súd vykoná výmaz zrušenej spoloènosti
z obchodného registra.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 10
a 11.
18. V § 68a ods. 2 písm. f) sa slovo „spoloèníkov“ nahrádza slovom „zakladate¾ov“ a vypúš•a sa slovo „spoloèníci“.
19. V § 69 ods. 3 druhej vete sa slová „jednej spoloènosti“ nahrádzajú slovom „dvoch“.
20. V § 69a ods. 4 sa slovo „spoloène“ nahrádza slovom „súèasne“.
21. V § 71 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Ak nemožno ustanovi• likvidátora spôsobom
pod¾a odseku 1, vymenuje súd likvidátora z osôb, ktoré
sú zapísané do zoznamu správcov podstaty vedeného
pod¾a osobitného predpisu.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa oznaèujú ako odseky 5 až 8.
22. § 75 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Podrobnosti o urèení výšky výdavkov a odmeny
za výkon funkcie likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
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23. V § 75a sa na konci pripája táto veta: „Poh¾adávky voèi spoloènosti, ktoré nebolo možné uplatni• pre
výmaz spoloènosti zrušenej bez právneho nástupcu
z obchodného registra, sa rozhodnutím súdu o dodatoènej likvidácii obnovujú a možno ich uplatni• v rozsahu, v akom neboli uspokojené.“.
24. V § 78 odsek 2 znie:
„(2) Návrh na zápis spoloènosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci spoloèníci.“.
25. V § 88 ods. 1 písm. g) sa slovo „vydaním“ nahrádza slovom „doruèením“.
26. V § 88 ods. 2 sa slová „písm. a), c), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), d), e), f) a g)“.
27. V § 88 ods. 4 sa slová „písm. e) alebo písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e), f) alebo g)“.
28. V § 88a ods. 1 sa slová „písm. a), c), d), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) d), e), f) a g)“ a za slovo
„imanie“ sa vkladá slovo „zrušenej“.
29. V § 96 sa za slovo „registra“ vkladajú slová „podávajú a“.
30. § 112 znie:
„§ 112
Návrh na zápis spoloènosti do obchodného registra
podávajú a podpisujú všetci konatelia spoloènosti.“.
31. V § 125 ods. 1 písm. a) sa slová „zakladate¾mi
pred vznikom spoloènosti“ nahrádzajú slovami „osobami konajúcimi v mene spoloènosti pred jej vznikom“.
32. V § 125 ods. 1 písm. b) sa slová „riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej“ nahrádzajú slovami
„riadnej individuálnej úètovnej závierky a mimoriadnej
individuálnej“ a za písmeno i) sa vkladá nové písmeno
j), ktoré znie:
„j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku
alebo zmluvy o predaji èasti podniku,“.
Doterajšie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno k).
33. V § 133 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Konate¾om spoloènosti môže by• len fyzická osoba.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
34. V § 135 sa doterajší text oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu
na schválenie riadnu individuálnu úètovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu úètovnú závierku a návrh
na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Ak osobitný zákon ukladá spoloènosti povinnos• vyhotovi• výroènú správu, konatelia predkladajú
valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou úètovnou závierkou výroènú správu.“.
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35. V § 135a ods. 3 druhej vete sa za slová „právnymi
predpismi“ vkladá èiarka a slová „spoloèenskou zmluvou“.
36. V § 144 prvá veta znie: „Valné zhromaždenie
môže rozhodnú•, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoloènosti vykázané
v individuálnej úètovnej závierke vo vlastnom imaní
spoloènosti sa použijú na zvýšenie základného imania.“.
37. V § 156 odsek 9 znie:
„(9) Stanovy môžu obmedzi•, nie však vylúèi• prevodite¾nos• akcií na meno. Ak stanovy podmienia prevodite¾nos• akcií na meno súhlasom spoloènosti, musia
ustanovi• aj dôvody, pre ktoré môže spoloènos• odmietnu• udelenie súhlasu a lehotu, v ktorej je spoloènos•
povinná rozhodnú• o žiadosti akcionára na udelenie
súhlasu a oznámi• toto rozhodnutie akcionárovi. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurèujú inak. Roz hodnutie spoloènosti o udelení alebo neudelení
súhlasu akcionárovi na prevod akcií oznámi spoloènos• akcionárovi v písomnej forme. Ak príslušný orgán
spoloènosti nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie
súhlasu v lehote ustanovenej stanovami, platí, že bol
súhlas udelený. Spoloènos• zodpovedá za škodu, ktorá
vznikne akcionárovi porušením týchto povinností
a v prípade neudelenia súhlasu je zároveò povinná na
žiados• akcionára tieto akcie odkúpi• za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatni• do jedného mesiaca odo dòa doruèenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo
zaniká. Stanovy spoloènosti, ktorej akcie prijala burza
na obchodovanie na trhu cenných papierov, nemôžu
obmedzi• prevodite¾nos• akcií.“.
38. V § 157 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá
veta, ktorá znie: „Menovitá hodnota akcií môže by• vyjadrená v slovenských korunách, ak je základné imanie
vyjadrené v slovenských korunách alebo v eurách, ak je
základné imanie vyjadrené v eurách.“.
39. V § 157 ods. 2 sa v prvej vete vypúš•a èiarka a slová: „ak zákon neustanovuje inak“.
40. V § 161d ods. 2 sa slová „správe o podnikate¾skej
èinnosti spoloènosti a stave jej majetku (§ 192 ods. 2)“
nahrádzajú slovami „správe pod¾a § 192 ods. 2“.
41. V § 162 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „alebo
aspoò 25 000 eur, ak je menovitá hodnota akcií vyjadrená v eurách.“.
42. V § 181 ods. 3 štvrtej vete sa slová „§ 28b ods. 3“
nahrádzajú slovami „osobitného zákona“.
43. Za § 183 sa vkladá nový § 183a, ktorý znie:
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zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady
a nebezpeèenstvo.“.
44. V § 187 ods. 1 písm. e) sa slová „riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej“ nahrádzajú slovami
„riadnej individuálnej úètovnej závierky a mimoriadnej
individuálnej“ a za písmeno i) sa vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku
alebo zmluvy o prevode èasti podniku,“.
Doterajšie písmeno j) sa oznaèuje ako písmeno k).
45. V § 192 ods. 1 prvej vete sa slová „riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú“ nahrádzajú slovami
„riadnu individuálnu úètovnú závierku a mimoriadnu
individuálnu“.
46. V § 192 odsek 2 znie:
„(2) Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou úètovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou
úètovnou závierkou výroènú správu vyhotovenú pod¾a
osobitného predpisu. V lehotách urèených stanovami,
najmenej však jedenkrát roène, ako súèas• výroènej správy
predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na
prerokovanie správu o podnikate¾skej èinnosti spoloènosti a o stave jej majetku.“.
47. V § 202 ods. 3 sa na konci prvej vety vypúš•a
èiarka a slová „navrhovaná hodnota“.
48. V § 203 ods. 1 druhá veta znie: „Toto obmedzenie
sa netýka zvýšenia základného imania nepeòažnými
vkladmi, a ak sa majú akcie vyda• zamestnancom spoloènosti.“.
49. V § 204a ods. 2 prvá veta znie: „Výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií predstavenstvo zverejní.“ Za prvú vetu sa vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: „Ak spoloènos• vydala všetky akcie ako
akcie na meno, predstavenstvo namiesto zverejnenia
zašle výzvu všetkým akcionárom.“.
50. V § 208 ods. 1 prvá veta znie: „Valné zhromaždenie môže rozhodnú•, že nerozdelený zisk alebo fondy
vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom
ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoloènosti vykázané v individuálnej úètovnej závierke vo vlastnom
imaní spoloènosti sa použijú na zvýšenie základného
imania.“.
51. V § 209 ods. 3 sa slová „§ 211 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 208 ods. 3 písm. d)“.
52. V § 213 ods. 5 sa slová „vydania akcií“ nahrádzajú slovami „upisovania akcií“.

„§ 183a

53. V § 218a ods. 1 sa v úvodnej vete za slová „zlúèení
spoloèností“ vkladajú slová „musí by• vyhotovená vo
forme notárskej zápisnice o právnom úkone a“.

Akcionár má právo nahliadnu• v sídle spoloènosti do
listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pod¾a osobitného zákona a vyžiada• si kópie týchto listín alebo ich

54. V § 218c ods. 2 písm. b) sa slová „správy o podnikate¾skej èinnosti spoloènosti a o stave jej majetku“ nahrádzajú slovami „správy pod¾a § 192 ods. 2“.
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55. V § 218c ods. 2 písm. c) sa slovo „informatívna“
nahrádza slovom „priebežná“.

bo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá
hodnota je menšia ako 5 % základného imania.“.

56. V § 218c ods. 3 sa slovo „Informatívna“ nahrádza
slovom „Priebežná“.

62. V § 226 ods. 3 sa vypúš•a druhá veta.

57. V § 218h ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Neplatnosti splynutia alebo zlúèenia sa možno domáha•
najneskôr do šiestich mesiacov odo dòa úèinnosti splynutia alebo zlúèenia.“.
58. V § 218k ods. 4 prvej vete sa za slová „§ 69 ods. 6
písm.“ vkladajú slová „b) a“ a druhá veta znie: „Ustanovenie § 218c ods. 1 sa nemusí použi•, ak sú splnené
podmienky pod¾a § 218k ods. 1 písm. a) a b) a § 218k
ods. 2.“.
59. V § 218m odsek 2 znie:
„(2) Pri rozdelení spoloènosti sa na projekt rozdelenia
primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zmluve
o splynutí spoloèností alebo o zmluve o zlúèení spoloèností. Rovnako sa na spoloènosti zanikajúce rozdelením primerane použijú ustanovenia tohto zákona
o splývajúcich spoloènostiach alebo o zluèujúcich sa
spoloènostiach a na spoloènosti vznikajúce rozdelením
spoloèností pri rozdelení spoloènosti, ako aj na už jestvujúce spoloènosti, ktoré sú právnymi nástupcami zanikajúcej spoloènosti pri rozdelení spoloènosti zlúèením, ustanovenia tohto zákona o nástupníckej
spoloènosti.“.
60. V § 218n odsek 2 znie:
„(2) Správa predstavenstva musí okrem údajov pod¾a
§ 218b ods. 1 obsahova• aj vysvetlenie a odôvodnenie
kritérií prerozdelenia akcií, informáciu o vyhotovení
znaleckých posudkov na nepeòažné vklady do nástupníckej spoloènosti pod¾a odseku 1, ako aj informáciu
o uložení týchto znaleckých posudkov do zbierky lis tín.“.
61. Za § 218o sa vkladá § 218p, ktorý znie:
„§ 218p
Pri rozdelení spoloènosti zlúèením sa nevyžaduje rozhodnutie valného zhromaždenia nástupníckej spoloènosti o schválení projektu rozdelenia spoloènosti, ak
a) každá nástupnícka spoloènos• si splní povinnos•
pod¾a § 218a ods. 5 najneskôr 30 dní pred dòom
ustanoveným ako deò konania valného zhromaždenia spoloènosti zanikajúcej z dôvodu rozdelenia zlúèením, ktoré má rozhodnú• o schválení projektu rozdelenia,
b) akcionári všetkých nástupníckych spoloèností majú
právo najmenej 30 dní pred dòom pod¾a písm. a) dosta• na nahliadnutie v sídle spoloènosti, ktorej sú
akcionármi, listiny pod¾a § 218c ods. 2; ustanovenia
§ 218c ods. 3 a 4 tým nie sú dotknuté,
c) akcionár alebo akcionári nástupníckej spoloènosti,
ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, majú právo
požadova• zvolanie valného zhromaždenia, ktoré
bude rozhodova• o schválení rozdelenia spoloènosti;
stanovy môžu urèi•, že toto právo má aj akcionár ale-

63. V § 233 ods. 3 prvej vete sa slová „úètovnej zá vierky za rok, v ktorom èlenstvo zaniklo“ nahrádzajú
slovami „riadnej individuálnej úètovnej závierky za úètovné obdobie, v ktorom èlenstvo zaniklo“.
64. V § 233 ods. 4 sa slová „úètovnej závierky za rok,
v ktorom èlenstvo zaniklo“ nahrádzajú slovami „riadnej
individuálnej úètovnej závierky za úètovné obdobie,
v ktorom èlenstvo zaniklo“.
65. V § 236 ods. 1 sa slovo „roènej“ nahrádza slovom
„individuálnej“.
66. V § 239 ods. 4 písm. c) sa slovo „roènú“ nahrádza
slovami „riadnu individuálnu úètovnú závierku a mi moriadnu individuálnu“.
67. V § 239 ods. 4 písm. g) sa vypúš•a èiarka a slovo
„premene“.
68. V § 239 ods. 6 tretej vete sa slová „o zániku družstva“ nahrádzajú slovami „o zrušení družstva, zmene
právnej formy družstva“.
69. V § 244 ods. 2 sa slovo „roènej“ nahrádza slovami
„riadnej individuálnej úètovnej závierky a mimoriadnej
individuálnej úètovnej závierky“.
70. V § 251 ods. 2 sa v prvej vete slovo „spoloènosti“
nahrádza slovom „družstvu“ a slová „valné zhromaždenie nerozhodlo“ sa nahrádzajú slovami „èlenská schôdza nerozhodla“.
71. V § 252 ods. 1 sa slová „za každý rok“ nahrádzajú
slovom „individuálnu“.
72. V § 252 odsek 2 znie:
„(2) Predstavenstvo predkladá èlenskej schôdzi na
schválenie riadnu individuálnu úètovnú závierku, mimoriadnu individuálnu úètovnú závierku a návrh na
rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami.“.
73. V § 252 ods. 3 sa slovo „roènú“ nahrádza slovami
„riadnu individuálnu úètovnú závierku a mimoriadnu
individuálnu“ a pred slovo „strát“ sa vkladá slovo
„úhrady“.
74. V § 253 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý znie:
„Ak osobitný zákon ukladá družstvu povinnos• vyhotovi• výroènú správu, predstavenstvo predkladá èlenskej
schôdzi na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou
úètovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou
úètovnou závierkou výroènú správu. Ak tak urèujú
stanovy, predstavenstvo zabezpeèí vypracovanie výroènej správy o hospodárení družstva, ktorá obsahuje preh¾ad obchodnej èinnosti v uplynulom roku a predpoklady jeho ïalšieho podnikania, ako aj ïalšie
skutoènosti urèené stanovami. Výroènú správu o hospodárení družstva predkladá predstavenstvo spolu
s riadnou individuálnou úètovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou úètovnou závierkou na prerokovanie èlenskej schôdzi.“.
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75. V § 256 ods. 4 sa slová „ako aj zápis spoloènosti
vzniknutej premenou družstva k tomu istému dòu“ nahrádzajú slovami „ako aj zápis spoloènosti vzniknutej
zmenou právnej formy družstva“.
76. V § 257 ods. 1 úvodná veta znie: „Súd na návrh
štátneho orgánu, orgánu alebo èlena družstva, alebo
na návrh osoby, ktorá osvedèí právny záujem, alebo aj
z vlastného podnetu rozhodne o zrušení družstva, ak“.
77. V § 257 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
„g) družstvo nesplnilo povinnos• uloži• do zbierky listín
individuálnu úètovnú závierku za najmenej dve úètovné obdobia.“.
78. V § 257 odsek 2 znie:
„(2) Ak súd rozhoduje o zrušení družstva pod¾a odseku 1, pred rozhodnutím o zrušení družstva urèí lehotu
na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie
družstva, ak je jeho odstránenie možné.“.
79. V § 261 odsek 6 znie:
„(6) Zmluvy medzi osobami uvedenými v odsekoch 1
a 2, ktoré nie sú upravené v hlave II tejto èasti zákona,
a sú upravené ako zmluvný typ v Obèianskom zákonníku, spravujú sa príslušnými ustanoveniami o tomto
zmluvnom type v Obèianskom zákonníku a týmto zákonom.“.
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80. V § 263 sa za slová „§ 276 až 289“ vkladá èiarka
a slová „§ 301,“.
81. V § 263 sa doterajší text oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Strany sa nemôžu odchýli• od základných ustanovení uvedených pre jednotlivé zmluvné typy v tejto
èasti a od ustanovení, ktoré ustanovujú povinnú písomnú formu právneho úkonu.“.
82. V § 761 ods. 2 sa slová „§ 70 až 75“ nahrádzajú
slovami „§ 70 až 75a“.
83. V § 761 ods. 3 sa slová „ako aj § 75 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 2 a 3, ako aj § 75a“.
84. Za § 771 sa vkladá § 771a, ktorý znie:
„§ 771a
Ministerstvo spravodlivosti vydá vykonávací predpis
pod¾a § 75 ods. 7.“.
85. Za § 774 sa vkladá § 774a, ktorý znie:
„§ 774a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

„Príloha
k zákonu è. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré èlenské štáty vyžadujú od obchodných spoloèností na ochranu záujmov spoloèníkov a tretích osôb, v zmysle druhého odseku èlánku 58 zmluvy s cie¾om zabezpeèi• rovnocennos• týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoloèenstva (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 065, 14. 03. 1968) v znení smernice Rady 2003/58/EHS z 15. júla 2003
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 221, 4. 9. 2003).
2. Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré èlenské štáty
vyžadujú od obchodných spoloèností na ochranu záujmov spoloèníkov a tretích osôb, v zmysle druhého odseku
èlánku 58 zmluvy, ak ide o zakladanie akciových spoloèností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cie¾om dosiahnu• rovnocennos• týchto opatrení (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 026, 31. 01. 1977)
v znení smernice Rady 95/1/EHS z 23. 11. 1992 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 347, 28. 11. 1992).
3. Tretia smernica Rady è. 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúèení a splynutí akciových spoloèností vychádzajúca
z èlánku 54 (3) písm. g) zmluvy (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 295, 20. 10. 1978).
4. Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoloèností vychádzajúca z èlánku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 378, 31. 12. 1982).
5. Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich
sa poboèiek zriadených v urèitom èlenskom štáte urèitými druhmi obchodných spoloèností, ktoré sa spravujú
právom iného štátu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 295, 30. 12. 1989).
6. Dvanásta smernica Rady 89/667/EHS z 21. decembra 1989 o spoloènostiach s ruèením obmedzeným s jediným
spoloèníkom (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 395, 30. 12. 1989).
7. Smernica Rady 2000/35/EHS z 29. júna 2003 o boji proti omeškaným platbám v obchodných transakciách
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(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 200, 08. 08. 2000).“.
b) èlenovia zoskupenia spåòajú podmienky pod¾a osoÈl. II
bitného predpisu,14b )
c) zakladate¾skú zmluvu podpísali všetci èlenovia zo Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
skupenia a èi je pravos• podpisov všetkých èlenov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dozoskupenia na zakladate¾skej zmluve úradne osvedpåòa takto:
èená.“.
1. V § 3 ods. 1 písmeno e) znie:
Doterajšie odseky 5 až 8 sa oznaèujú ako odseky 6 až 9.
„e) listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dá tum narodenia a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorou
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a) a 14b) znejú:
sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skonèe„14a) Èlánok 5 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85 z 25. júla 1985
o európskom zoskupení hospodárskych záujmov.
nie funkcie osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom ale§ 3 zákona è. 177/2004 Z. z. o európskom zoskupení hospobo jeho èlenom, prokuristom, vedúcim podniku aledárskych záujmov, ktorým sa mení a dopåòa zákon
bo organizaènej zložky podniku zapísanej do
è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
obchodného registra, likvidátorom, správcom kon „14b) Èlánok 4 nariadenia Rady (EHS) è. 2137/85 z 25. júla 1985
kurznej podstaty, vyrovnacím správcom, správcom
o európskom zoskupení hospodárskych záujmov.“.
na výkon nútenej správy, zástupcom správcu na vý8. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
kon nútenej správy, spolu s ich podpisovými vzormi;
rodné èíslo zahraniènej fyzickej osoby sa vyžaduje,
„§ 8a
ak jej bolo pridelené,“.
2. V § 3 ods. 1 písm. g) sa slovo „úètovná závierka“
nahrádza slovami „riadna individuálna úètovná závierka a mimoriadna individuálna úètovná závierka, konsolidovaná úètovná závierka a priebežná úètovná zá vierka“ a na konci sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou
a pripájajú sa slová: „úètovná závierka môže by• uložená ako súèas• výroènej správy,“.
3. V § 3 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o) zmluva o predaji podniku alebo zmluva o predaji
èasti podniku,“.
Doterajšie písmeno o) sa oznaèuje ako písmeno p).
4. § 4 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na zápis, nie
je miestne príslušný, bez zbytoèného odkladu postúpi
návrh na zápis na miestne príslušný súd a upovedomí
o tom navrhovate¾a. Lehota pod¾a § 8 plynie odo dòa
doruèenia návrhu na zápis na miestne príslušný súd.“.
5. V § 6 sa odsek 2 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
„c) v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon3) neustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
d) ktorý je nezrozumite¾ný.“.
6. § 6 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak návrh na zápis okrem údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra pod¾a tohto zákona alebo
osobitného zákona,3) obsahuje aj údaje, o ktorých tento
zákon ani osobitný zákon3) neustanovujú, že sa zapisujú do obchodného registra, na tieto údaje sa neprihliada.“.
7. V § 7 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Pred zápisom európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov registrový súd okrem skutoèností pod¾a
§ 6 z predložených listín preverí aj to, èi
a) zakladate¾ská zmluva obsahuje náležitosti pod¾a
osobitných predpisov,14a )

(1) Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoloènosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu o
a) zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,15a)
b) zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu
konkurznej podstaty,15a )
c) zrušení spoloènosti bez likvidácie, ak spoloènos•
nemá žiaden majetok.15b)
(2) Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra pri výmaze spoloènosti pod¾a odseku 1 sa
nevydáva.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 15a) a 15b) znejú:

„15a) § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zá konníka.
„15b) § 68 ods. 8 Obchodného zákonníka.“.

9. V § 9 ods. 1 prvej vete sa vypúš•ajú slová: „a po
zaplatení súdneho poplatku“.
10. V § 9 ods. 1 druhej vete sa vypúš•ajú slová: „a zaplatením súdneho poplatku“.
11. V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je
v tomto prípade k návrhu na zápis priložená listina
v jednom vyhotovení, považuje sa za prílohu návrhu na
zápis a neuloží sa do zbierky listín.“.
12. V § 11 ods. 1 písm. b) sa vypúš•ajú slová „bez zápisu“.
13. V § 15 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak
sa konanie, ktoré sa zaèalo pod¾a doterajších predpisov, a návrh na zápis podaný pod¾a tohto zákona týkajú
prvého zápisu do obchodného registra tej istej zapisovanej osoby a v konaní pod¾a doterajších predpisov bol
vykonaný zápis, súd odmietne vykona• zápis do obchodného registra pod¾a tohto zákona. Na postup súdu
sa primerane použije § 8 ods. 3 a 4. Podanie námietok
sa v tomto prípade nepripúš•a.“.
14. § 15 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
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„Príloha
k zákonu è. 530/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré èlenské štáty vyžadujú od obchodných spoloèností na ochranu záujmov spoloèníkov a tretích osôb, v zmysle druhého odseku èlánku 58 zmluvy s cie¾om zabezpeèi• rovnocennos• týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoloèenstva (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 065, 14. 03. 1968) v znení smernice Rady 2003/58/EHS z 15. júla 2003
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 221, 04. 09. 2003).
2. Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré èlenské štáty
vyžadujú od obchodných spoloèností na ochranu záujmov spoloèníkov a tretích osôb, v zmysle druhého odseku
èlánku 58 zmluvy, ak ide o zakladanie akciových spoloèností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cie¾om dosiahnu• rovnocennos• týchto opatrení (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 026, 31. 01. 1977)
v znení smernice Rady 95/1/EHS z 23. 11. 1992 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 347, 28. 11. 1992).
3. Tretia smernica Rady è. 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúèení a splynutí akciových spoloèností vychádzajúca
z èlánku 54 (3) písm. g) zmluvy (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 295, 20. 10. 1978).
4. Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoloèností, vychádzajúca z èlánku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 378, 31. 12. 1982).
5. Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich
sa poboèiek zriadených v urèitom èlenskom štáte urèitými druhmi obchodných spoloèností, ktoré sa spravujú
právom iného štátu (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 295, 30. 12. 1989).
6. Dvanásta smernica Rady 89/667/EHS z 21. decembra 1989 o spoloènostiach s ruèením obmedzeným s jediným
spoloèníkom (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 395, 30. 12. 1989).“.
Èl. III

2. V sadzobníku v položke 17 sa vypúš•a písmeno e).

Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992
Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z. a zákona è. 215/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: „Poplatok zaplatený úèastníkom konania za uplatnenie námietky zaujatosti sa mu vráti, ak
námietka bola vznesená odôvodnene.“.

3. V sadzobníku v položke 17 sa v druhom bode poznámok slová „písmen a), b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „písmen a), b) a c)“ a vypúš•ajú sa slová „a zverejnenie oznámenia o uložení listiny do zbierky listín“.
4. V sadzobníku v položke 24b písmene a) sa vypúš•a
èiarka a slová „za každú aj zaèatú stranu 100 Sk“ sa
nahrádzajú slovami „200 Sk“.
5. V sadzobníku v položke 26 sa doterajší text oznaèuje ako písmeno a) a dopåòa sa písmenom b), ktoré
znie:
„b) Za vznesenie námietky zaujatosti úèastníkom konania 500 Sk.“.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. októbra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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433
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali pod¾a
§ 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 23. júna 2004 è. 1685/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré.
Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu, dovoz, manipuláciu a uvádzanie do obehu výrobkov z ovocia
– džemy, extradžemy (výberové džemy), rôsoly (želé), extrarôsoly (extraželé), marmelády, sladené gaštanové pyré.
Výnos nadobúda úèinnos• 1. augusta 2004.
Výnos je uverejnený v èiastke 20/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom
vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z augusta 2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.







   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




