


      

      


                  
 




          



431

Z Á  K O N

z 23. júna 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 142/2000 Z. z. o met ro ló gii
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 142/2000 Z. z. o met ro ló gii a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 2 sa do pĺ ňa pís me na mi j) až m), kto ré zne jú:
„j) uve de nie spot re bi te¾ sky ba le né ho vý rob ku na trh

mo ment, keï vý ro bok pr vý krát pre chá dza od plat ne
ale bo bez od plat ne z eta py ba le nia ale bo do vo zu do
eta py dis tri bú cie,

k) ove ro va cia znač ka znač ka po tvr dzu jú ca, že me rad lo
vy ho ve lo pri ove re ní,

l) za bez pe čo va cia znač ka znač ka ur če ná na za bez pe -
če nie me rad la pro ti ne opráv ne né mu zá sa hu do me -
rad la, kto rý môže ovplyv ni� jeho met ro lo gic ké cha -
rak te ris ti ky,

m) znač ka mon táž ni ka znač ka ur če ná na za bez pe če nie
me rad la po vy ko na nej mon tá ži pro ti ne opráv ne nej
de mon tá ži me rad la ale bo jeho čas tí.“.

2. V § 4 od sek 3 znie:
„(3) V me dzi ná rod nom sty ku mož no po u ži� aj iné jed -

not ky, ak zod po ve da jú me dzi ná rod ným ob chod ným
zvyk los tiam.“.

3. § 5 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 5

Čle ne nie me ra diel

Me rad lá sa čle nia na sku pi ny:
a) ná rod né eta ló ny a ostat né eta ló ny,
b) cer ti fi ko va né re fe renč né ma te riá ly a ostat né re fe -

renč né ma te riá ly,
c) ur če né me rad lá.“.

4. Nad pis pod § 6 znie: „Ná rod né eta ló ny a ostat né
eta ló ny“.

5. V § 6 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý znie:
„(2) Za tvor bu, roz voj a ucho vá va nie ná rod ných eta ló -

nov zod po ve dá štát.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 6 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 7.

6. § 6 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Ostat né eta ló ny naj vy ššej met ro lo gic kej úrov ne

v Slo ven skej re pub li ke v od bo roch me ra nia, v kto rých
nie je ná rod ný eta lón, ale bo mimo me ra cie ho roz sa hu
ná rod né ho eta ló nu sa po u ží va jú na za bez pe če nie met -
ro lo gic kej nad väz nos ti me ra diel a pri me ra ne pre ne
pla tia usta no ve nia od se kov 1 až 4.“.

7. Nad pis pod § 7 znie: „Cer ti fi ko va né re fe renč né ma -
te riá ly a ostat né re fe renč né ma te riá ly“.

8. V § 7 ods. 1 sa slo vá „v kto rej“ na hrá dza jú slovami:
„kto rej ná sob ka mi“. 

9. § 7 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Cer ti fi ko va ný re fe renč ný ma te riál sa po u ží va na

ove re nie ur če né ho me rad la. Ak ne e xis tu je cer ti fi ko va -
ný re fe renč ný ma te riál, je mož né po u ži� ostat né re fe -
renč né ma te riá ly.“.

10. V § 8 sa vy púš �a od sek 6.

11. V § 9 ods. 5 sa slo vá „zria de ná úradom5)“ na hrá -
dza jú slo va mi „ur če ná úra dom“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5 sa vy púš �a.

12. V § 9 sa za od sek 6 vkla da jú nové od se ky 7 a 8, kto -
ré zne jú:

„(7) Ak sa me ra nie usku toč ňu je pod ¾a oso bit né ho
predpisu6a) a ne vy ko ná va sa ur če ným me rad lom, musí
sa vy ko na� ka lib ro va ným me rad lom.

(8) Ka lib rá ciu vy ko ná va
a) ús tav,
b) ur če ná or ga ni zá cia,
c) akre di to va né ka lib rač né la bo ra tó rium,
d) ka lib rač né la bo ra tó rium, kto ré má pre u ká za te¾ ne

za bez pe če nú nad väz nos� eta ló nov na ná rod né eta ló -
ny, ostat né eta ló ny ale bo na eta ló ny za hra nič ných
sub jek tov s po rov na te¾ nou met ro lo gic kou úrov -
ňou.“.

Do te raj ší od sek 7 sa ozna ču je ako od sek 9.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6a znie:
„6a) Na prí klad zá kon č. 215/1995 Z. z. o geo dé zii a kar to gra fii

v zne ní zá ko na č. 423/2003 Z. z.“.

13. V § 10 ods. 6 prvá veta znie: „Ús tav je opráv ne ný
po ža do va� ulo že nie vzor ky ur če né ho me rad la ako do -
klad.“.

14. V § 11 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom i) kto ré znie:
„i) umies tne nie ove ro va cích zna čiek a za bez pe čo va -

cích zna čiek ale bo zna čiek mon táž ni ka, ak je to re le -
vant né.“.

15. V § 14 od sek 3 znie:
„(3) Znač ku schvá le né ho typu Eu róp skych spo lo čen -

stiev môže vý rob ca ale bo do voz ca umies tni� na me rad lo 
len vte dy, ak me rad lo spĺ ňa po žia dav ky toh to zá ko na
a vše obec ne zá väz né ho práv ne ho pred pi su vy da né ho
na jeho vy ko na nie, kto ré sa tý ka jú schvá le nia typu Eu -
róp skych spo lo čen stiev, kto ré sa na daný druh me rad -
la vz�a hu jú, a je naň vy da né roz hod nu tie o schvá le ní
typu Eu róp skych spo lo čen stiev.“.
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16. V § 15 ods. 2 sa vy púš �a jú slo vá „naj ne skôr však
do 60 dní od pred lo že nia me rad la ale bo od do ru če nia
úpl nej ob jed náv ky na ove re nie, ak je ove re nie me rad la
vy ko ná va né na mies te po u ží va nia“.

17. § 15 od sek 5 znie:
„(5) Čas plat nos ti ove re nia ur če né ho me rad la sa po -

čí ta odo dňa ove re nia.“.

18. V § 15 ods. 6 sa písmeno d) do pĺ ňa slo va mi: „ale bo 
za bez pe čo va cia znač ka“.

19. V § 16 ods. 7 sa vy púš �a slo vo „oso bit nou“.

20. V § 18 od sek 2 znie:
„(2) Znač ku pr vot né ho ove re nia Eu róp skych spo lo -

čen stiev môže ús tav, ur če ná or ga ni zá cia ale bo auto ri -
zo va ná oso ba umies tni� na me rad lo len vte dy, ak me -
rad lo spĺ ňa po žia dav ky toh to zá ko na a vše obec ne
zá väz né ho práv ne ho pred pi su vy da né ho na jeho vy ko -
na nie, kto ré sa tý ka jú pr vot né ho ove re nia Eu róp skych
spo lo čen stiev, kto ré sa na daný druh me rad la vz�a hu -
jú.“.

21. V § 19 ods. 2 pís me no a) znie:
„a) po u ží va� ur če né me rad lá v prí pa doch, v kto rých je

ich po u ží va nie usta no ve né (§ 8), a na daný účel exis -
tu je druh me rad la usta no ve ný vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som, ak oso bit ný predpis7) ne us ta -
no vu je inak ale bo ak úrad ne u de lil vý nim ku,“.

22. V § 19 ods. 2 pís me no e) znie:
„e) vies� evi den ciu po u ží va ných ur če ných me ra diel

s uve de ním dá tu mov ich ove re nia.“.

23. V § 19 od sek 3 znie:
„(3) Po ško dzo va nie, po zme ňo va nie ale bo od stra ňo va -

nie plat ných ove ro va cích zna čiek, za bez pe čo va cích
zna čiek ale bo zna čiek mon táž ni ka je za ká za né.“.

24. § 19 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Ur če né me rad lo sa pri skúš ke pod ¾a od se ku 5 po -

va žu je za vy ho vu jú ce, ak jeho chy ba ne pre kro čí dvoj -
ná so bok naj väč šej do vo le nej chy by pri ove re ní, ak oso -
bit ný pred pis ne us ta no vu je inak.“.

25. V § 21 ods. 8 sa vy púš �a slo vo „ozna če né“.

26. V § 21 od sek 9 znie:
„(9) Po dro bnos ti o ozna če nom spot re bi te¾ skom ba le -

ní, množ stve a me tó dach kon tro ly množ stva vý rob ku
v oba le ozna če né ho spot re bi te¾ ské ho ba le nia, tvar
znač ky „e“ a ter mín, do kto ré ho sa môže vy zna čo va� do -
pln ko vý údaj pod ¾a § 4 ods. 4, usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.“.

27. V § 21 ods. 10 sa slo vá „dru hy oba lov kla si fi ko va -
ných“ na hrá dza jú slo va mi „po žia dav ky na oba ly kla si fi -
ko va né“.

28. V § 23 ods. 1 sa vy púš �a veta „Na auto ri zá ciu nie
je práv ny ná rok.“.

29. V § 23 od sek 2 znie:
„(2) Úrad auto ri zu je pod ni ka te ¾a ale bo inú práv nic kú 

oso bu, kto rá
a) má tech nic ké vy ba ve nie a prie sto ro vé pod mien ky na

vý kon čin nos ti, kto rá je pred me tom auto ri zá cie,
b) má pre u ká za te¾ ne za bez pe če nú nad väz nos� po u ží -

va ných eta ló nov a me ra diel,
c) za mest ná va fy zic kú oso bu, kto rá zod po ve dá za čin -

nos�, kto rá je pred me tom auto ri zá cie, a má do klad
o spô so bi los ti v ob las ti met ro ló gie vy da ný ús ta vom
pod ¾a § 29 ods. 2 (ïa lej len „zod po ved ný zá stup ca“),
ale bo fy zic ká oso ba, kto rá je pod ni ka te ¾om, je sama
dr ži te ¾om do kla du o spô so bi los ti v ob las ti met ro ló gie 
pod ¾a § 29 ods. 3,

d) za mest ná va na od bor né vy ko ná va nie čin nos ti, kto rá 
je pred me tom auto ri zá cie, ak to jej roz sah vy ža du je,
ïal šie oso by, kto ré majú do klad o spô so bi los ti v ob -
las ti met ro ló gie vy da ný ús ta vom,

e) má vy tvo re ný a do ku men to va ný sys tém prá ce, kto rý
za bez pe ču je tr va lé do dr žia va nie ur če ných pra cov -
ných po stu pov pri vy ko ná va ní čin nos ti, kto rá je
pred me tom auto ri zá cie,

f) je schop ná or ga ni zač ne za bez pe či� ne stran nos� vý -
ko nu čin nos ti, kto rá je pred me tom auto ri zá cie, ob -
jekti vi tu a ne za u ja tos� kon trol ných úko nov, vec nos�
a ne stran nos� vy pra cú va ných pro to ko lov, a to tak zo 
stra ny ve dú cich, ako aj ostat ných za mest nan cov,

g) je schop ná za bez pe či� ochra nu úda jov, kto ré sú ob -
chod ným ta jom stvom, a úda jov, kto ré by sa moh li
zne uži�,

h) je schop ná pri jí ma� ne za u ja té roz hod nu tia vo vz�a -
hu k zá uj mom vý rob cov, op ra vá rov a iných sub jek -
tov, kto ré by moh li ma� z ur či té ho vý sled ku jej čin -
nos ti pro spech,

i) uzav re la po is te nie pre prí pad zod po ved nos ti za ško -
du spô so be nú čin nos �ou auto ri zo va nej oso by,

j) nie je v kon kurz nom ko na ní ale bo vo vy rov ná va com
ko na ní, ani ne bol po da ný ná vrh na ich za ča tie, ani
nie je v lik vi dá cii,

k) má vy pra co va nú do ku men tá ciu, kto rá pre u ka zu je spl -
ne nie pod mie nok auto ri zá cie pod ¾a pís men a) až j).“.

30. V § 23 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý
znie:

„(4) Auto ri zá cia sa ne u de ¾u je na vý kon ove ro va nia
dru hov ur če ných me ra diel ove ro va ných na mies te ich
po u ží va nia, kto ré sa po u ží va jú pri me ra niach sú vi sia -
cich s plat ba mi vo vz�a hu pria mo k spot re bi te ¾o vi.“.

Do te raj ší od sek 4 sa ozna ču je ako od sek 5.

31. V § 24 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „na zá kla de od -
bor né ho sta no vi ska ús ta vu a vydá roz hod nu tie o auto -
ri zá cii“.

32. V § 24 ods. 2 písm. c) sa vy púš �a jú slo vá „rod né
čís lo“.

33. V § 24 ods. 6 písm. a) sa slo vá „dlho do bo ne pl ní“
na hrá dza jú slo va mi „pre sta la pl ni�“.

34. V § 25 ods. 1 písm. c) sa slo vá „§ 23 ods. 2 písm. i)“ 
na hrá dza jú slo va mi „§ 23 ods. 2 písm. k)“.

35. V § 25 ods. 1 sa za pís me no e) vkla da jú nové pís -
me ná f) až h), kto ré zne jú:
„f) zú čast ni� sa me dzi la bo ra tór nych po rov ná va cích me -

ra ní, ak tak roz ho dol úrad,
g) vy ko na� skúš ku ur če né ho me rad la v roz sa hu skúš -

ky pri ove re ní pred zá sa hom do me rad la a pos kyt nú� 
úra du úda je o vý sled ku tej to skúš ky, ak tak roz ho -
dol úrad,

h) ozná mi� prí sluš né mu or gá nu štát nej sprá vy sku toč -
nos ti zis te né pri úrad nom me ra ní, kto ré ohroz u jú
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ale bo by moh li ohroz i� zdra vie, bez peč nos�, ma je tok
ale bo ži vot né pros tre die.“.

Do te raj šie pís me no f) sa ozna ču je ako pís me no i).

36. V § 26 ods. 1 sa vy púš �a slo vo „vý ro ba,“.

37. V § 26 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) za mest ná va fy zic kú oso bu, kto rá zod po ve dá za čin -

nos�, kto rá je pred me tom re gis trá cie, a kto rá má do -
klad o spô so bi los ti v ob las ti met ro ló gie vy da ný ús ta -
vom pod ¾a § 29 ods. 2 (ïa lej len „zá stup ca“), ale bo
fy zic ká oso ba, kto rá je pod ni ka te ¾om, je sama dr ži te -
¾om do kla du o spô so bi los ti v ob las ti met ro ló gie  po -
d¾a § 29 ods. 3,“.

38. V § 27 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) tvar za bez pe čo va cej znač ky po u ží va nej op ra vá rom

ale bo znač ky mon táž ni ka, ak je to re le vant né.“.

39. V § 28 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „vy rá ba né ale bo“.

40. V § 33 sa od sek 3 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) zho dy sku toč né ho ob sa hu s me no vi tým množ stvom

v spot re bi te¾ skom ba le ní.“.

41. V § 33 od sek 4 znie:
„(4) Met ro lo gic ký in špek to rát skú ša pro to ko lár ne

odob ra té ur če né me rad lo ale bo spot re bi te¾ ské ba le -
nie.“.

42. V § 33 od sek 6 znie:
„(6) Ak met ro lo gic ký in špek to rát zis tí po ru še nie po -

vin nos tí pod ¾a od se ku 3, ulo ží kon tro lo va nej oso be, aby 
v ur če nej le ho te zis te né ne dos tat ky od strá ni la.“.

43. V § 34 ods. 2 sa vy púš �a pís me no a).

Do te raj šie pís me na b) až e) sa ozna ču jú ako pís me ná
a) až d).

44. V § 35 ods. 1 pís me no d) znie:
„d) odob ra� ur če né me rad lo ale bo spot re bi te¾ ské ba le -

nie.“.

45. V § 35 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi e) a f), kto ré
zne jú:

„e) ove ro va� to tož nos� kon tro lo va ných osôb, ich za mest -
nan cov ale bo osôb, kto ré v mene kon tro lo va ných
osôb ko na jú,

f) ulo ži� po ku tu v blo ko vom ko na ní.“.

46. V § 36 ods. 1 pís me ná d) a e) zne jú:
„d) po ško dí, ne opráv ne ne po zme ní ale bo od strá ni ove -

ro va ciu znač ku, za bez pe čo va ciu znač ku ale bo znač -
ku mon táž ni ka,

e) op ra ví ale bo vy ko ná mon táž ur če né ho me rad la bez
re gis trá cie pred pí sa nej tým to zá ko nom ale bo ne pl ní
pod mien ky re gis trá cie,“.

47. V § 36 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi k) až m), kto -
ré zne jú:

„k) ne u dr žia va po u ží va né ur če né me rad lo v ná le ži tom
tech nic kom sta ve,

l) umies tnil na me rad lo znač ku ale bo sym bol, kto ré by
moh li vies� k zá me ne so znač ka mi schvá le né ho typu
ale bo s oso bit ný mi znač ka mi a k uve de niu do omy lu,

m) uve die na trh spot re bi te¾ ské ba le nie, kto ré ho sku -
toč ný ob sah ne zod po ve dá me no vi té mu množ stvu.“.

48. V § 36 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi f) a g), kto ré
zne jú:

„f) uve die na trh me rad lo ozna če né oso bit nou znač kou
pod ¾a § 14 ods. 4 ozna ču jú cou me rad lo, kto ré ne -
pod lie ha schvá le niu typu, kto ré ne spĺ ňa po žia dav ky
pre daný druh me ra diel,

g) ne pl ní pod mien ky auto ri zá cie.“.

49. § 36 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Ak nie je po ku ta za pla te ná v ur če nej le ho te, môže

in špek to rát vy má ha� aj úro ky z omeš ka nia, kto rých
výš ka sa ur ču je ako dvoj ná so bok zá klad nej úro ko vej
sadz by ur če nej Ná rod nou ban kou Slo ven ska plat nej
k pr vé mu dňu omeš ka nia.“.

50. Za § 36 sa vkla dá § 36a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 36a

Blo ko vá po ku ta

(1) In špek tor môže ulo ži� blo ko vú po ku tu do 5 000 Sk 
tomu, kto me nej zá važ ným spô so bom po ru ší usta no ve -
nia § 19 ods. 1 a 2, ak je po ru še nie po vin nos ti spo ¾ah li -
vo zis te né a kon tro lo va ná oso ba je ochot ná po ku tu za -
pla ti�.

(2) Na blo ku na ulo že nie po ku ty sa vy zna čí údaj
o tom, kedy a za aké po ru še nie zá ko na bola po ku ta
v blo ko vom ko na ní ulo že ná.

(3) Pro ti ulo že niu blo ko vej po ku ty sa ne mož no od vo -
la�.“.

51. § 37 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 37

Vz�ah k za hra ni čiu

(1) Vý sled ky skú šok me rad la na úče ly schvá le nia
typu vy ko na né v člen skom štá te Eu róp skej únie, člen -
skom štá te Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru ale -
bo v štá te, kto rý má s Eu róp skou úniou uzav re tú me -
dzi ná rod nú zmlu vu, sa uzná va jú, ak je me rad lo v tom to 
štá te vy ro be né ale bo uve de né na trh v sú la de s práv ny -
mi pred pis mi toh to štá tu, ak tie to vý sled ky za ru ču jú
met ro lo gic kú úro veň me rad la po rov na te¾ nú s tou, ako
vy ža du je práv na úpra va v Slo ven skej re pub li ke, a ak
tie to vý sled ky boli pred lo že né ús ta vu. Vy ko na nie tech -
nic kých skú šok vzo riek me rad la sa ne vy ža du je; ús tav
na zá kla de žia dos ti vydá roz hod nu tie o schvá le ní typu
me rad la na zá kla de po sú de nia pred lo že nej do ku men -
tá cie.

(2) Pr vot né ove re nie vy ko na né v člen skom štá te Eu -
róp skej únie, člen skom štá te Eu róp ske ho hos po dár -
ske ho prie sto ru ale bo v štá te, kto rý má s Eu róp skou
úniou uzav re tú me dzi ná rod nú zmlu vu, sa uzná va na
zá kla de žia dos ti za tých to pod mie nok:
a) me rad lo je vy ro be né ale bo uve de né na trh v sú la de

s práv ny mi pred pis mi toh to štá tu,
b) typ me rad la je schvá le ný pod ¾a od se ku 1, ak sa

schvá le nie typu vy ža du je,
c) la bo ra tó rium, kto ré vy ko na lo pr vot né ove re nie, pre -

u ká za lo svo ju od bor nú spô so bi los�,
d) me rad lo sa skú ša lo pod ¾a po stu pov, kto ré za ru ču jú

met ro lo gic kú úro veň me rad la po rov na te¾ nú s tou,
akú vy ža du je práv na úpra va v Slo ven skej re pub li ke,
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e) je zná me vy ho to ve nie a tvar znač ky pr vot né ho ove re -
nia.

(3) Spl ne nie pod mie nok pod ¾a od se ku 2 pre ve rí ús tav 
ale bo ur če ná or ga ni zá cia. Vy ko na nie skú šok me rad la
a jeho ozna če nie ná rod ný mi ove ro va cí mi znač ka mi sa
ne vy ža du je. Ús tav ale bo ur če ná or ga ni zá cia môže po -
ža do va� pred lo že nie vý sled kov skú šok me rad la.

(4) Úrad uve rej ňu je vo ves tní ku

a) zoz nam me dzi ná rod ných zmlúv pod ¾a od se ku 2 a  po -
d¾a § 41 ods. 11,

b) schvá le né typy me ra diel pod ¾a od se ku 1, znač ku
schvá le né ho typu, ná zov a typ me rad la, meno vý rob cu,

c) meno a síd lo la bo ra tó ria, kto ré vy ko na lo pr vot né
ove re nie, vy ho to ve nie a tvar znač ky pr vot né ho ove -
re nia a dru hy me ra diel, na kto ré sa uzna nie pr vot né -
ho ove re nia pod ¾a od se ku 2 vz�a hu je, vrá ta ne ich
bliž šej špe ci fi ká cie, ak je to pot reb né.“.

52. V § 41 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta:

„Plat nos� tých to roz hod nu tí sa kon čí 31. mar ca 2009,
ak v nich nie je sta no ve ný skor ší ter mín.“.

53. § 41 sa do pĺ ňa od se kom 10, kto rý znie:
„(10) Pod ni ka te¾, kto ré ho pred me tom čin nos ti je do -

voz ozna če né ho spot re bi te¾ ské ho ba le nia uve de né ho na
trh v člen skom štá te Eu róp skej únie ale bo v člen skom
štá te Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru, ale bo v štá -
te, kto rý má s Eu róp skou úniou uzav re tú me dzi ná rod -
nú zmlu vu, ne pod lie ha re gis trá cii dňom na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na. Po tom to ter mí ne sa naňho ne -
vz�a hu jú po vin nos ti do voz cu ozna če né ho spot re bi te¾ -
ské ho ba le nia pod ¾a § 22.“.

54. Za § 41 sa vkla dá § 41a, kto rý znie:

„§ 41a

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.“.

55. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou, kto rá znie:
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„Prí lo ha 
k zákonu č. 142/2000 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 80/181/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú me ra cích jed no -
tiek, a kto rou sa zru šu je smer ni ca 71/354/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 39, 15. 02. 1980) v zne -
ní smer ni ce Rady 85/1/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 4, 05. 01. 1985) a v zne ní smer ni ce Rady
89/617/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 357, 07. 12. 1989).

2. Smer ni ca Rady 71/316/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú tak me ra diel,
ako aj me tód met ro lo gic kej kon tro ly (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 202, 06. 09. 1971) v zne ní smer ni ce 
Rady 72/427/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 291, 28. 12. 1972), v zne ní smer ni ce Rady
83/575/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 332, 28. 11. 1983), v zne ní smer ni ce Rady 87/354/EHS
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 192, 11. 07. 1987), v zne ní smer ni ce Rady 87/355/EHS (Úrad ný ves t -
ník Eu róp skych spo lo čen stiev L 192, 11. 07. 1987) a v zne ní smer ni ce Rady 88/665/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 382, 31. 12. 1988).

3. Smer ni ca Rady 75/410/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú kon ti nu ál nych
sčí ta va cích váh s auto ma tic kou čin nos �ou (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 183, 14. 07. 1975).

4. Smer ni ca Rady 78/1031/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú vy trie ïo va cích
kon trol ných váh a trie dia cich váh s auto ma tic kou čin nos �ou (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 364, 27.
12. 1978).

5. Smer ni ca Rady 75/33/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú vo do me rov na
stu de nú vodu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 14, 20. 01. 1975).

6. Smer ni ca Rady 79/830/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú vo do me rov na
tep lú vodu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 259, 15. 10. 1979).

7. Smer ni ca Rady 71/319/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú me ra diel na kva -
pa li ny iné ako voda (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 202, 06. 09. 1971).

8. Smer ni ca Rady 71/348/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú prí dav ných za -
ria de ní k me rad lám na kva pa li ny iné ako voda (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 239, 25. 10. 1974).

9. Smer ni ca Rady 77/313/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú me ra cích sys té -
mov na kva pa li ny iné ako voda (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 105, 28. 04. 1977) v zne ní smer ni ce Ko -
mi sie 82/625/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 252, 27. 08. 1982).

10. Smer ni ca Rady 71/318/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú ply no me rov
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 202, 06. 09. 1971) v zne ní smer ni ce Rady 74/331/EHS (Úrad ný ves tník 
Eu róp skych spo lo čen stiev L 189, 12. 07. 1974), v zne ní smer ni ce Rady 78/365/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev L 104, 18.04.1978) a v zne ní smer ni ce Rady 82/623/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev
L 252, 27. 08. 1982).

11. Smer ni ca Rady 76/891/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú elek tro me rov
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 336, 04. 12. 1976) v zne ní smer ni ce Rady 82/621/EHS (Úrad ný ves tník 
Eu róp skych spo lo čen stiev L 252, 27. 08. 1982).

12. Smer ni ca Rady 73/362/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú dĺž ko vých mier
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 335, 05. 12. 1973) v zne ní smer ni ce Rady 78/629/EHS (Úrad ný ves tník 
Eu róp skych spo lo čen stiev L 206, 29. 07. 1978) a v zne ní smer ni ce Ko mi sie 85/146/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 54, 13. 02. 1985).

13. Smer ni ca Rady 76/765/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú lie ho me rov a lie -
ho vých hus to me rov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 262, 27. 09. 1976) v zne ní smer ni ce Rady
82/624/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 252, 27. 08. 1982).

14. Smer ni ca Rady 76/766/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú lie ho vých ta bu -
liek (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 262, 27. 09. 1976).

15. Smer ni ca Rady 71/317/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú  rovnobežno -
stenných zá va ží stred nej trie dy pres nos ti od 5 kg do 50 kg a val co vých zá va ží stred nej trie dy pres nos ti od 1 g do 10 kg
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 202, 06. 09. 1971).

16. Smer ni ca Rady 74/148/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú zá va ží vyš šej
trie dy pres nos ti od 1 mg do 50 kg (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 84, 28. 03. 1974).
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17. Smer ni ca Rady 77/95/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú ta xa met rov
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 26, 31. 01. 1977).

18. Smer ni ca Rady 86/217/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú tla ko me rov me -
ra nia tla ku v pne u ma ti kách mo to ro vých vo zi diel (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 152, 06. 06. 1986).

19. Smer ni ca Rady 71/347/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú obil ných skú ša -
čov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 239, 25. 10. 1974).

20. Smer ni ca Rady 71/349/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú ka lib rá cie lod -
ných cis te rien (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 239, 25. 10. 1974).

21. Smer ni ca Rady 75/106/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú spot re bi te¾ sky
ba le ných kva pal ných vý rob kov ba le ných pod ¾a ob je mu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 42, 15. 02.
1975) v zne ní smer ni ce Rady 79/1005/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 308, 04. 12. 1979), v zne ní
smer ni ce Rady 85/10/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 4, 05. 01. 1985), v zne ní smer ni ce Rady
88/316/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 143, 10. 06. 1988), v zne ní smer ni ce Rady 89/676/EHS
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 398, 30. 12. 1989) a smer ni ce Ko mi sie 78/891/EHS (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev L 311, 04. 11. 1978).

22. Smer ni ca Rady 75/107/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú fliaš po u ží va -
ných ako od mer né ná do by (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 42, 15. 02. 1975).

23. Smer ni ca Rady 76/211/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú spot re bi te¾ sky
ba le ných vý rob kov ba le ných pod ¾a hmot nos ti ale bo ob je mu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 46, 21. 02.
1976) v zne ní smer ni ce Ko mi sie 78/891/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 311, 04. 11. 1978).

24. Smer ni ca Rady 80/232/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú roz sa hov me no -
vi tých množ stiev a me no vi tých ob je mov po vo le ných pre ur či té spot re bi te¾ sky ba le né vý rob ky (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 51, 25. 02. 1982) v zne ní smer ni ce Rady 86/96/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev L 80, 25. 03. 1986) a v zne ní smer ni ce Rady 87/356/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 192, 11.
07. 1987).

25. Smer ni ca Rady 90/384/EHS o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov, kto ré sa tý ka jú váh s ne a u to ma -
tic kou čin nos �ou (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 189, 20. 07. 1990) v zne ní smer ni ce Rady 93/68/EHS
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 220, 30. 08. 1993).“.

Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2004.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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432

Z Á K O N

z 25. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ïalšie zákony

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 513/1991 Zb. Ob chod ný zá kon ník v zne ní
zá ko na č. 264/1992 Zb., zá ko na č. 600/1992 Zb., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 249/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 106/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 171/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 58/1996 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 317/1996 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 373/1996
Z. z., zá ko na č. 11/1998 Z. z., zá ko na č. 127/1999 Z. z., 
zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na č. 238/2000 Z. z., zá -
ko na č. 147/2001 Z. z., zá ko na č. 500/2001 Z. z., zá ko -
na č. 426/2002 Z. z., zá ko na č. 510/2002 Z. z., zá ko na
č. 526/2002 Z. z. a zá ko na č. 530/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 od sek 3 znie:
„(3) Síd lom práv nic kej oso by a mies tom pod ni ka nia

fy zic kej oso by je ad re sa, kto rá je ako síd lo ale bo mies to
pod ni ka nia za pí sa ná v ob chod nom re gis tri ale bo živ -
nos ten skom re gis tri, ale bo v inej evi den cii usta no ve nej
oso bit ným zá ko nom.“.

2. V § 24 ods. 2 sa za slo vo „zá kon“ vkla da jú slo vá
„ale bo prá vo Eu róp skych spo lo čen stiev“.

3. V § 26 ods. 1 sa za slo vá „Slo ven skej re pub li ky“
vkla dá čiar ka a slo vá „ak tak usta no ví prá vo Eu róp -
skych spo lo čen stiev ale bo“.

4. V § 27 od sek 2 znie: 
„(2) Do ob chod né ho re gis tra sa za pi su jú 

a) ob chod né spo loč nos ti, druž stvá, iné práv nic ké oso -
by, o kto rých to usta no ví oso bit ný zá kon, práv nic ké
oso by za lo že né pod ¾a prá va Eu róp skych spo lo čen -
stiev, pod ni ky a or ga ni zač né zlož ky pod ni kov za hra -
nič ných osôb,

b) od štep né zá vo dy a iné or ga ni zač né zlož ky pod ni kov,
ak tak usta no ví oso bit ný zá kon,

c) fy zic ké oso by s tr va lým po by tom na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, kto ré sú pod ni ka te¾ mi pod ¾a toh to
zá ko na a kto ré sa do ob chod né ho re gis tra za pi su jú
na vlast nú žia dos�, ale bo ak tak usta no ví oso bit ný
zá kon 

(ïa lej len „za pí sa ná oso ba“).“.

5. V § 27 ods. 3 dru hej vete sa slo vá „ulo že nie lis tín

zve rej ne né“ na hrá dza jú slo va mi „zve rej ne né ozná me -
nie o ulo že ní lis tín do zbier ky lis tín“.

 6. V § 40 ods. 1 pr vej vete sa pred slo vo „úč tov nú“
vkla da jú slo vá „riad nu in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku
a mi mo riad nu in di vi du ál nu“, vy púš �a jú sa slo vá „a zve -
rej ňu jú z nej úda je“ a za dru hú vetu sa vkla dá nová tre -
tia veta, kto rá znie: „Prí sluš ný or gán ak cio vej spo loč -
nos ti, spo loč nos ti s ru če ním ob me dze ným, druž stva
a štát ne ho pod ni ku je po vin ný pred lo ži� riad nu in di vi -
du ál nu úč tov nú zá vier ku a mi mo riad nu in di vi du ál nu
úč tov nú zá vier ku na schvá le nie do šies tich me sia cov
po uply nu tí úč tov né ho ob do bia.“.

 7. V § 40 ods. 2 tre tia veta znie: „Ak oso bit ný zá kon
za pí sa nej oso be ukla dá po vin nos� vy ho to vi� vý roč nú
sprá vu a táto vý roč ná sprá va ob sa hu je úč tov nú zá vier -
ku ove re nú au dí to rom, úč tov ná zá vier ka môže by� ulo -
že ná ako sú čas� vý roč nej sprá vy.“.

 8. V § 46 ods. 1 štvr tej vete sa slo vá „§ 45 ods. 3“ na -
hrá dza jú slo va mi „§ 45 ods. 2“.

 9. V § 56 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie: 

„(2) Pos ta ve nie ob dob né pos ta ve niu spo loč nos tí
majú aj práv nic ké oso by za lo že né pod ¾a prá va Eu róp -
skych spo lo čen stiev.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 6 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 7.

10. V § 61 ods. 2 dru hej vete sa pred slo vo „úč tov nej“
vkla dá slo vo „in di vi du ál nej“.

11. V § 61 ods. 3 sa slo vo „roč nej“ na hrá dza slo vom
„riad nej in di vi du ál nej“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta:
„Ak spo loč ní ci ale bo prí sluš ný or gán spo loč nos ti úč tov -
nú zá vier ku bez váž ne ho dô vo du ne schvá lia, je vy rov -
na cí po diel splat ný uply nu tím troch me sia cov odo dňa,
keï mala by� úč tov ná zá vier ka schvá le ná.“.

12. V § 66 ods. 2 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „Ak or gán spo loč nos ti, kto rý je opráv -
ne ný vy me no va� ale bo zvo li� no vé ho čle na or gá nu spo -
loč nos ti, ne za sad ne ani do troch me sia cov od do ru če -
nia vzda nia sa funk cie, je vzda nie sa funk cie účin né od
pr vé ho dňa na sle du jú ce ho po uply nu tí tej to le ho ty.“.

13. V § 66 ods. 3 pr vej vete sa za slo vá „ak zo zmlu vy
o vý ko ne funk cie uza tvo re nej me dzi spo loč nos �ou a čle -
nom or gá nu spo loč nos ti ale bo spo loč ní kom“ vkla dá
čiar ka a slo vá „ak bola zmlu va o vý ko ne funk cie uzav re -
tá“.

14. V § 67 ods. 2 prvá veta znie: „Ak zá kon ne us ta no -
vu je po vin nos� vy tvo ri� re zerv ný fond už pri vzni ku spo -
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loč nos ti, vy tvá ra re zerv ný fond po vin ne spo loč nos�
s ru če ním ob me dze ným a ak cio vá spo loč nos� zo zis ku
bež né ho úč tov né ho ob do bia vy ká za né ho v schvá le nej
riad nej in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ke (ïa lej len „čis tý
zisk“).“.

15. V § 68 ods. 6 sa v úvod nej vete vy púš �a jú slo vá:
„a o jej lik vi dá cii“ a od sek 6 sa do pĺ ňa pís me nom f), kto -
ré znie: 
„f) spo loč nos� ne spl ni la po vin nos� ulo ži� do zbier ky lis -

tín in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku za naj me nej dve
úč tov né ob do bia.“.

16. V § 68 od se ky 7 a 8 zne jú: 
„(7) Ak súd roz ho du je o zru še ní spo loč nos ti pod ¾a od -

se ku 6, pred roz hod nu tím o zru še ní spo loč nos ti určí le -
ho tu na od strá ne nie dô vo du, pre kto rý sa na vrh lo zru -
še nie spo loč nos ti, ak je jeho od strá ne nie mož né.

(8) Súd pred vy da ním roz hod nu tia o zru še ní spo loč -
nos ti zis �u je, či má spo loč nos� ob chod ný ma je tok. Ak
súd zis tí, že spo loč nos� má ob chod ný ma je tok, kto rý
po sta ču je na ná hra du pri me ra ných vý dav kov a od me -
ny za vý kon funk cie lik vi dá to ra, roz hod ne o zru še ní
spo loč nos ti a na ria di jej lik vi dá ciu.“. 

17. V § 68 sa za od sek 8 vkla dá nový od sek 9, kto rý
znie:

„(9) Ak súd pred vy da ním roz hod nu tia o zru še ní spo -
loč nos ti zis tí, že spo loč nos� nemá ob chod ný ma je tok,
kto rý by po sta čo val na ná hra du pri me ra ných vý dav kov 
a od me ny za vý kon funk cie lik vi dá to ra, roz hod ne o jej
zru še ní bez lik vi dá cie. Ak si spo loč nos� ne spl ní po vin -
nos� pod ¾a od se ku 6 písm. f), súd má za to, že spo loč -
nos� nemá ob chod ný ma je tok, kto rý by po sta čo val na
ná hra du pri me ra ných vý dav kov a od me ny za vý kon
funk cie lik vi dá to ra, ak sa ne pre u ká že opak. Na zá kla -
de prá vo plat né ho roz hod nu tia o zru še ní spo loč nos ti
bez lik vi dá cie súd vy ko ná vý maz zru še nej spo loč nos ti
z ob chod né ho re gis tra.“. 

Do te raj šie od se ky 9 a 10 sa ozna ču jú ako od se ky 10
a 11.

18. V § 68a ods. 2 písm. f) sa slo vo „spo loč ní kov“ na -
hrá dza slo vom „za kla da te ¾ov“ a vy púš �a sa slo vo „spo -
loč ní ci“. 

19. V § 69 ods. 3 druhej vete sa slo vá „jed nej spo loč -
nos ti“ na hrá dza jú slo vom „dvoch“.

20. V § 69a ods. 4 sa slo vo „spo loč ne“ na hrá dza slo -
vom „sú čas ne“.

21. V § 71 sa za od sek 3 vkla dá nový od sek 4, kto rý
znie: 

„(4) Ak ne mož no usta no vi� lik vi dá to ra spô so bom
pod ¾a od se ku 1, vy me nu je súd lik vi dá to ra z osôb, kto ré
sú za pí sa né do zo zna mu správ cov pod sta ty ve de né ho
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.“.

Do te raj šie od se ky 4 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 5 až 8.

22. § 75 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie: 
„(7) Po dro bnos ti o ur če ní výš ky vý dav kov a od me ny

za vý kon funk cie lik vi dá to ra usta no ví vše obec ne zá väz -
ný práv ny pred pis.“.

23. V § 75a sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Po h¾a dáv -
ky voči spo loč nos ti, kto ré ne bo lo mož né uplat ni� pre
vý maz spo loč nos ti zru še nej bez práv ne ho ná stup cu
z ob chod né ho re gis tra, sa roz hod nu tím súdu o do da -
toč nej lik vi dá cii ob no vu jú a mož no ich uplat ni� v roz sa -
hu, v akom ne bo li uspo ko je né.“.

24. V § 78 od sek 2 znie: 
„(2) Ná vrh na zá pis spo loč nos ti do ob chod né ho re gis -

tra po dá va jú a pod pi su jú vše tci spo loč ní ci.“.

25. V § 88 ods. 1 písm. g) sa slo vo „vy da ním“ na hrá -
dza slo vom „do ru če ním“.

26. V § 88 ods. 2 sa slo vá „písm. a), c), d), e) a f)“ na -
hrá dza jú slo va mi „písm. a), c), d), e), f) a g)“. 

27. V § 88 ods. 4 sa slo vá „písm. e) ale bo písm. f)“ na -
hrá dza jú slo va mi „písm. e), f) ale bo g)“.

28. V § 88a ods. 1 sa slo vá „písm. a), c), d), e) a f)“ na -
hrá dza jú slo va mi „písm. a), c) d), e), f) a g)“ a za slo vo
„ima nie“ sa vkla dá slo vo „zru še nej“.

29. V § 96 sa za slo vo „re gis tra“ vkla da jú slo vá „po dá -
va jú a“.

30. § 112 znie: 

„§ 112

Ná vrh na zá pis spo loč nos ti do ob chod né ho re gis tra
po dá va jú a pod pi su jú vše tci ko na te lia spo loč nos ti.“.

31. V § 125 ods. 1 písm. a) sa slo vá „za kla da te¾ mi
pred vzni kom spo loč nos ti“ na hrá dza jú slo va mi „oso ba -
mi ko na jú ci mi v mene spo loč nos ti pred jej vzni kom“.

32. V § 125 ods. 1 písm. b) sa slo vá „riad nej, mi mo -
riad nej ale bo kon so li do va nej“ na hrá dza jú slo va mi
„riad nej in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ky a mi mo riad nej
in di vi du ál nej“ a za pís me no i) sa vkla dá nové pís me no
j), kto ré znie: 
„j) roz ho do va nie o schvá le ní zmlu vy o pre daji pod ni ku

ale bo zmlu vy o pre daji čas ti pod ni ku,“. 

Do te raj šie pís me no j) sa ozna ču je ako pís me no k).

33. V § 133 sa za odsek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie: 

„(2) Ko na te ¾om spo loč nos ti môže by� len fy zic ká oso -
ba.“. 

Do te raj šie od se ky 2 a 3 sa ozna ču jú ako od se ky 3 a 4.

34. V § 135 sa do te raj ší text ozna ču je ako od sek 1
a do pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie: 

„(2) Ko na te lia pred kla da jú val né mu zhro maž de niu
na schvá le nie riad nu in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku
a mi mo riad nu in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku a ná vrh
na roz de le nie zis ku ale bo úhra du strát v sú la de so sta -
no va mi. Ak oso bit ný zá kon ukla dá spo loč nos ti po vin -
nos� vy ho to vi� vý roč nú sprá vu, ko na te lia pred kla da jú
val né mu zhro maž de niu na pre ro ko va nie spo lu s riad -
nou ale bo mi mo riad nou in di vi du ál nou úč tov nou zá -
vier kou vý roč nú sprá vu.“.
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35. V § 135a ods. 3 dru hej vete sa za slo vá „práv ny mi
pred pis mi“ vkla dá čiar ka a slo vá „spo lo čen skou zmlu -
vou“.

36. V § 144 prvá veta znie: „Val né zhro maž de nie
môže roz hod nú�, že ne roz de le ný zisk ale bo fon dy vy tvo -
re né zo zis ku, kto rých po u ži tie nie je zá ko nom usta no -
ve né, ale bo iné vlast né zdro je spo loč nos ti vy ká za né
v in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ke vo vlast nom ima ní
spo loč nos ti sa po u ži jú na zvý še nie zá klad né ho ima -
nia.“.

37. V § 156 od sek 9 znie:
„(9) Sta no vy môžu ob me dzi�, nie však vy lú či� pre vo -

di te¾ nos� ak cií na meno. Ak sta no vy pod mie nia pre vo -
di te¾ nos� ak cií na meno sú hla som spo loč nos ti, mu sia
usta no vi� aj dô vo dy, pre kto ré môže spo loč nos� od miet -
nu� ude le nie sú hla su a le ho tu, v kto rej je spo loč nos�
po vin ná roz hod nú� o žia dos ti ak cio ná ra na ude le nie
sú hla su a ozná mi� toto roz hod nu tie ak cio ná ro -
vi. O ude le ní sú hla su na pre vod ak cií na meno roz ho -
du je pred sta ven stvo, ak sta no vy ne ur ču jú inak. Roz -
hod nu tie spo loč nos ti o ude le ní ale bo ne u de le ní
sú hla su ak cio ná ro vi na pre vod ak cií ozná mi spo loč -
nos� ak cio ná ro vi v pí som nej for me. Ak prí sluš ný or gán
spo loč nos ti ne roz hod ne o žia dos ti ak cio ná ra o ude le nie 
sú hla su v le ho te usta no ve nej sta no va mi, pla tí, že bol
sú hlas ude le ný. Spo loč nos� zod po ve dá za ško du, kto rá 
vznik ne ak cio ná ro vi po ru še ním tých to po vin nos tí
a v prí pa de ne u de le nia sú hla su je zá ro veň po vin ná na
žia dos� ak cio ná ra tie to ak cie od kú pi� za cenu pri me ra -
nú ich hod no te. Prá vo na od kú pe nie ak cie môže ak cio -
nár uplat ni� do jed né ho me sia ca odo dňa do ru če nia od -
miet nu tia sú hla su na pre vod ak cií, inak toto prá vo
za ni ká. Sta no vy spo loč nos ti, kto rej ak cie pri ja la bur za
na ob cho do va nie na trhu cen ných pa pie rov, ne mô žu
ob me dzi� pre vo di te¾ nos� ak cií.“.

38. V § 157 ods. 1 sa za tre tiu vetu vkla dá nová štvr tá 
veta, kto rá znie: „Me no vi tá hod no ta ak cií môže by� vy -
jad re ná v slo ven ských ko ru nách, ak je zá klad né ima nie 
vy jad re né v slo ven ských ko ru nách ale bo v eurách, ak je 
zá klad né ima nie vy jad re né v eurách.“.

39. V § 157 ods. 2 sa v pr vej vete vy púš �a čiar ka a slo -
vá: „ak zá kon ne us ta no vu je inak“.

40. V § 161d ods. 2 sa slo vá „sprá ve o pod ni ka te¾ skej
čin nos ti spo loč nos ti a sta ve jej ma jet ku (§ 192 ods. 2)“
na hrá dza jú slo va mi „sprá ve pod ¾a § 192 ods. 2“.

41. V § 162 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja jú slo vá „ale bo
as poň 25 000 eur, ak je me no vi tá hod no ta ak cií vy jad -
re ná v eurách.“.

42. V § 181 ods. 3 štvrtej vete sa slo vá „§ 28b ods. 3“
na hrá dza jú slo va mi „oso bit né ho zá ko na“.

43. Za § 183 sa vkla dá nový § 183a, kto rý znie: 

„§ 183a

Ak cio nár má prá vo na hliad nu� v síd le spo loč nos ti do
lis tín, kto ré sa uk la da jú do zbier ky lis tín pod ¾a oso bit -
né ho zá ko na a vy žia da� si kó pie tých to lis tín ale bo ich

za sla nie na ním uve de nú ad re su, a to na svo je ná kla dy
a ne bez pe čen stvo.“.

44. V § 187 ods. 1 písm. e) sa slo vá „riad nej, mi mo -
riad nej ale bo kon so li do va nej“ na hrá dza jú slo va mi
„riad nej in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ky a mi mo riad nej
in di vi du ál nej“ a za pís me no i) sa vkla dá nové pís me -
no j), kto ré znie: 
„j) roz ho do va nie o schvá le ní zmlu vy o pre vo de pod ni ku

ale bo zmlu vy o pre vo de čas ti pod ni ku,“. 

Do te raj šie pís me no j) sa ozna ču je ako pís me no k).

45. V § 192 ods. 1 pr vej vete sa slo vá „riad nu, mi mo -
riad nu ale bo kon so li do va nú“ na hrá dza jú slo va mi
„riad nu in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku a mi mo riad nu
in di vi du ál nu“.

46. V § 192 odsek 2 znie: 
„(2) Pred sta ven stvo pred kla dá val né mu zhro maž de -

niu na pre ro ko va nie spo lu s riad nou in di vi du ál nou úč -
tov nou zá vier kou ale bo mi mo riad nou in di vi du ál nou
úč tov nou zá vier kou vý roč nú sprá vu vy ho to ve nú pod ¾a
oso bit né ho pred pi su. V le ho tách ur če ných sta no va mi,
naj me nej však je den krát roč ne, ako sú čas� vý roč nej sprá vy 
pred kla dá pred sta ven stvo val né mu zhro maž de niu na
pre ro ko va nie sprá vu o pod ni ka te¾ skej čin nos ti spo loč -
nos ti a o sta ve jej ma jet ku.“.

47. V § 202 ods. 3 sa na kon ci pr vej vety vy púš �a
čiar ka a slo vá „na vr ho va ná hod no ta“.

48. V § 203 ods. 1 dru há veta znie: „Toto ob me dze nie
sa ne tý ka zvý še nia zá klad né ho ima nia ne pe ňaž ný mi
vklad mi, a ak sa majú ak cie vy da� za mest nan com spo -
loč nos ti.“.

49. V § 204a ods. 2 prvá veta znie: „Vý zvu na uplat -
ne nie prá va na pred nost né upi so va nie ak cií pred sta -
ven stvo zve rej ní.“ Za prvú vetu sa vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „Ak spo loč nos� vy da la všet ky ak cie ako 
ak cie na meno, pred sta ven stvo na mies to zve rej ne nia
za šle vý zvu všet kým ak cio ná rom.“.

50. V § 208 ods. 1 prvá veta znie: „Val né zhro maž de -
nie môže roz hod nú�, že ne roz de le ný zisk ale bo fon dy
vy tvo re né zo zis ku, kto rých po u ži tie nie je zá ko nom
usta no ve né, ale bo iné vlast né zdro je spo loč nos ti vy ká -
za né v in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ke vo vlast nom
ima ní spo loč nos ti sa po u ži jú na zvý še nie zá klad né ho
ima nia.“.

51. V § 209 ods. 3 sa slo vá „§ 211 ods. 2 písm. f)“ na -
hrá dza jú slo va mi „§ 208 ods. 3 písm. d)“.

52. V § 213 ods. 5 sa slo vá „vy da nia ak cií“ na hrá dza -
jú slo va mi „upi so va nia ak cií“.

53. V § 218a ods. 1 sa v úvod nej vete za slo vá „zlú če ní 
spo loč nos tí“ vkla da jú slo vá „musí by� vy ho to ve ná vo
for me no tár skej zá pis ni ce o práv nom úko ne a“.

54. V § 218c ods. 2 písm. b) sa slo vá „sprá vy o pod ni -
ka te¾ skej čin nos ti spo loč nos ti a o sta ve jej ma jet ku“ na -
hrá dza jú slo va mi „sprá vy pod ¾a § 192 ods. 2“.
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55. V § 218c ods. 2 písm. c) sa slo vo „in for ma tív na“
na hrá dza slo vom „prie bež ná“.

56. V § 218c ods. 3 sa slo vo „In for ma tív na“ na hrá dza
slo vom „Prie bež ná“.

57. V § 218h ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ne -
plat nos ti sply nu tia ale bo zlú če nia sa mož no do má ha�
naj ne skôr do šies tich me sia cov odo dňa účin nos ti sply -
nu tia ale bo zlú če nia.“.

58. V § 218k ods. 4 prvej vete sa za slo vá „§ 69 ods. 6
písm.“ vkla da jú slo vá „b) a“ a dru há veta znie: „Usta no -
ve nie § 218c ods. 1 sa ne mu sí po u ži�, ak sú spl ne né
pod mien ky pod ¾a § 218k ods. 1 písm. a) a b) a § 218k
ods. 2.“. 

59. V § 218m od sek 2 znie: 
„(2) Pri roz de le ní spo loč nos ti sa na pro jekt roz de le nia 

pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia toh to zá ko na o zmlu ve
o sply nu tí spo loč nos tí ale bo o zmlu ve o zlú če ní spo loč -
nos tí. Rov na ko sa na spo loč nos ti za ni ka jú ce roz de le -
ním pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia toh to zá ko na
o splý va jú cich spo loč nos tiach ale bo o zlu ču jú cich sa
spo loč nos tiach a na spo loč nos ti vzni ka jú ce roz de le ním 
spo loč nos tí pri roz de le ní spo loč nos ti, ako aj na už jest -
vu jú ce spo loč nos ti, kto ré sú práv ny mi ná stup ca mi za -
ni ka jú cej spo loč nos ti pri roz de le ní spo loč nos ti zlú če -
ním, usta no ve nia toh to zá ko na o ná stup níc kej
spo loč nos ti.“.

60. V § 218n od sek 2 znie: 
„(2) Sprá va pred sta ven stva musí ok rem úda jov pod ¾a 

§ 218b ods. 1 ob sa ho va� aj vy svet le nie a odô vod ne nie
kri té rií pre roz de le nia ak cií, in for má ciu o vy ho to ve ní
zna lec kých po sud kov na ne pe ňaž né vkla dy do ná stup -
níc kej spo loč nos ti pod ¾a od se ku 1, ako aj in for má ciu
o ulo že ní tých to zna lec kých po sud kov do zbier ky lis -
tín.“.

61. Za § 218o sa vkla dá § 218p, kto rý znie:

„§ 218p

Pri roz de le ní spo loč nos ti zlú če ním sa ne vy ža du je roz -
hod nu tie val né ho zhro maž de nia ná stup níc kej spo loč -
nos ti o schvá le ní pro jek tu roz de le nia spo loč nos ti, ak
a) kaž dá ná stup níc ka spo loč nos� si spl ní po vin nos�

pod ¾a § 218a ods. 5 naj ne skôr 30 dní pred dňom
usta no ve ným ako deň ko na nia val né ho zhro maž de -
nia spo loč nos ti za ni ka jú cej z dô vo du roz de le nia zlú -
če ním, kto ré má roz hod nú� o schvá le ní pro jek tu roz -
de le nia,

b) ak cio ná ri všet kých ná stup níc kych spo loč nos tí majú 
prá vo naj me nej 30 dní pred dňom pod ¾a písm. a) do -
sta� na na hliad nu tie v síd le spo loč nos ti, kto rej sú
ak cio nár mi, lis ti ny pod ¾a § 218c ods. 2; usta no ve nia 
§ 218c ods. 3 a 4 tým nie sú dotk nu té,

c) ak cio nár ale bo ak cio ná ri ná stup níc kej spo loč nos ti,
kto rí majú ak cie, kto rých me no vi tá hod no ta do sa -
hu je naj me nej 5 % zá klad né ho ima nia, majú prá vo
po ža do va� zvo la nie val né ho zhro maž de nia, kto ré
bude roz ho do va� o schvá le ní roz de le nia spo loč nos ti;
sta no vy môžu ur či�, že toto prá vo má aj ak cio nár ale -

bo ak cio ná ri, kto rí majú ak cie, kto rých me no vi tá
hod no ta je men šia ako 5 % zá klad né ho ima nia.“.

62. V § 226 ods. 3 sa vy púš �a dru há veta. 

63. V § 233 ods. 3 pr vej vete sa slo vá „úč tov nej zá -
vier ky za rok, v kto rom člen stvo za nik lo“ na hrá dza jú
slo va mi „riad nej in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ky za úč -
tov né ob do bie, v kto rom člen stvo za nik lo“.

64. V § 233 ods. 4 sa slo vá „úč tov nej zá vier ky za rok,
v kto rom člen stvo za nik lo“ na hrá dza jú slo va mi „riad nej 
in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ky za úč tov né ob do bie,
v kto rom člen stvo za nik lo“. 

65. V § 236 ods. 1 sa slo vo „roč nej“ na hrá dza slo vom
„in di vi du ál nej“.

66. V § 239 ods. 4 písm. c) sa slo vo „roč nú“ na hrá dza 
slo va mi „riad nu in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku a mi -
mo riad nu in di vi du ál nu“.

67. V § 239 ods. 4 písm. g) sa vy púš �a čiar ka a slo vo
„pre me ne“. 

68. V § 239 ods. 6 tre tej vete sa slo vá „o zá ni ku druž -
stva“ na hrá dza jú slo va mi „o zru še ní druž stva, zme ne
práv nej for my druž stva“.

69. V § 244 ods. 2 sa slo vo „roč nej“ na hrá dza slo va mi 
„riad nej in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ky a mi mo riad nej
in di vi du ál nej úč tov nej zá vier ky“.

70. V § 251 ods. 2 sa v pr vej vete slo vo „spo loč nos ti“
na hrá dza slo vom „druž stvu“ a slo vá „val né zhro maž de -
nie ne roz hod lo“ sa na hrá dza jú slo va mi „člen ská schô -
dza ne roz hod la“.

71. V § 252 ods. 1 sa slo vá „za kaž dý rok“ na hrá dza jú 
slo vom „in di vi du ál nu“.

72. V § 252 od sek 2 znie: 
„(2) Pred sta ven stvo pred kla dá člen skej schô dzi na

schvá le nie riad nu in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku, mi -
mo riad nu in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku a ná vrh na
roz de le nie zis ku ale bo úhra du strát v sú la de so sta no -
va mi.“.

73. V § 252 ods. 3 sa slo vo „roč nú“ na hrá dza slo va mi
„riad nu in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku a mi mo riad nu
in di vi du ál nu“ a pred slo vo „strát“ sa vkla dá slo vo
„úhra dy“.

74. V § 253 sa prvá veta na hrá dza tex tom, kto rý znie:
„Ak oso bit ný zá kon ukla dá druž stvu po vin nos� vy ho to -
vi� vý roč nú sprá vu, pred sta ven stvo pred kla dá člen skej
schô dzi na pre ro ko va nie spo lu s riad nou in di vi du ál nou 
úč tov nou zá vier kou ale bo mi mo riad nou in di vi du ál nou
úč tov nou zá vier kou vý roč nú sprá vu. Ak tak ur ču jú
sta no vy, pred sta ven stvo za bez pe čí vy pra co va nie vý roč -
nej sprá vy o hos po dá re ní druž stva, kto rá ob sa hu je pre -
h¾ad ob chod nej čin nos ti v uply nu lom roku a pred po -
kla dy jeho ïal šie ho pod ni ka nia, ako aj ïal šie
sku toč nos ti ur če né sta no va mi. Vý roč nú sprá vu o hos -
po dá re ní druž stva pred kla dá pred sta ven stvo spo lu
s riad nou in di vi du ál nou úč tov nou zá vier kou ale bo mi -
mo riad nou in di vi du ál nou úč tov nou zá vier kou na pre -
ro ko va nie člen skej schô dzi.“.
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75. V § 256 ods. 4 sa slo vá „ako aj zá pis spo loč nos ti
vznik nu tej pre me nou druž stva k tomu is té mu dňu“ na -
hrá dza jú slo va mi „ako aj zá pis spo loč nos ti vzni k nu tej
zme nou práv nej for my druž stva“.

76. V § 257 ods. 1 úvod ná veta znie: „Súd na ná vrh
štát ne ho or gá nu, or gá nu ale bo čle na druž stva, ale bo
na ná vrh oso by, kto rá osved čí práv ny zá u jem, ale bo aj
z vlast né ho pod netu roz hod ne o zru še ní druž stva, ak“.

77. V § 257 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré
znie:

„g) druž stvo ne spl ni lo po vin nos� ulo ži� do zbier ky lis tín
in di vi du ál nu úč tov nú zá vier ku za naj me nej dve úč -
tov né ob do bia.“.

78. V § 257 od sek 2 znie: 
„(2) Ak súd roz ho du je o zru še ní druž stva pod ¾a od se -

ku 1, pred roz hod nu tím o zru še ní druž stva určí le ho tu
na od strá ne nie dô vo du, pre kto rý sa na vrh lo zru še nie
druž stva, ak je jeho od strá ne nie mož né.“.

79. V § 261 od sek 6 znie: 
„(6) Zmlu vy me dzi oso ba mi uve de ný mi v od se koch 1

a 2, kto ré nie sú upra ve né v hla ve II tej to čas ti zá ko na,
a sú upra ve né ako zmluv ný typ v Ob čian skom zá kon ní -
ku, spra vu jú sa prí sluš ný mi usta no ve nia mi o tom to
zmluv nom type v Ob čian skom zá kon ní ku a tým to zá ko -
nom.“.

80. V § 263 sa za slo vá „§ 276 až 289“ vkla dá čiar ka
a slo vá „§ 301,“.

81. V § 263 sa do te raj ší text ozna ču je ako od sek 1
a do pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie: 

„(2) Stra ny sa ne mô žu od chý li� od zá klad ných usta -
no ve ní uve de ných pre jed not li vé zmluv né typy v tej to
čas ti a od usta no ve ní, kto ré usta no vu jú po vin nú pí -
som nú for mu práv ne ho úko nu.“.

82. V § 761 ods. 2 sa slo vá „§ 70 až 75“ na hrá dza jú
slo va mi „§ 70 až 75a“.

83. V § 761 ods. 3 sa slo vá „ako aj § 75 ods. 2 a 3“ na -
hrá dza jú slo va mi „§ 75 ods. 2 a 3, ako aj § 75a“.

84. Za § 771 sa vkla dá § 771a, kto rý znie:

„§ 771a

Mi nis ter stvo spra vod li vos ti vydá vy ko ná va cí pred pis
pod ¾a § 75 ods. 7.“.

85. Za § 774 sa vkla dá § 774a, kto rý znie:

„§ 774a

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.“.

                                       „Prí lo ha
                                        k zá ko nu č. 513/1991 Zb.
                                        v zne ní ne skor ších pred pi sov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Prvá smer ni ca Rady 68/151/EHS z 9. mar ca 1968 o ko or di ná cii ochran ných opat re ní, kto ré člen ské štá ty vy ža du -
jú od ob chod ných spo loč nos tí na ochra nu zá uj mov spo loč ní kov a tre tích osôb, v zmys le dru hé ho od se ku člán -
ku 58 zmlu vy s cie ¾om za bez pe či� rov no cen nos� tých to ochran ných opat re ní v rám ci ce lé ho Spo lo čen stva (Úrad ný
ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 065, 14. 03. 1968) v zne ní smer ni ce Rady 2003/58/EHS z 15. júla 2003
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 221, 4. 9. 2003).

2. Dru há smer ni ca Rady 77/91/EHS z 13. de cem bra 1976 o ko or di ná cii ochran ných opat re ní, kto ré člen ské štá ty
vy ža du jú od ob chod ných spo loč nos tí na ochra nu zá uj mov spo loč ní kov a tre tích osôb, v zmys le dru hé ho od se ku
člán ku 58 zmlu vy, ak ide o za kla da nie ak cio vých spo loč nos tí, udr žia va nie a zme nu ich zá klad né ho ima nia, s cie -
¾om do siah nu� rov no cen nos� tých to opat re ní (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 026, 31. 01. 1977)
v zne ní smer ni ce Rady 95/1/EHS z 23. 11. 1992 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 347, 28. 11. 1992).

3. Tre tia smer ni ca Rady č. 78/855/EHS z 9. ok tób ra 1978 o zlú če ní a sply nu tí ak cio vých spo loč nos tí vy chá dza jú ca
z člán ku 54 (3) písm. g) zmlu vy (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 295, 20. 10. 1978).

4. Šies ta smer ni ca Rady 82/891/EHS zo 17. de cem bra 1982 o roz de le ní ak cio vých spo loč nos tí vy chá dza jú ca z člán -
ku 54 ods. 3 písm. g) zmlu vy (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 378, 31. 12. 1982).

5. Je de nás ta smer ni ca Rady 89/666/EHS z 21. de cem bra 1989 o po žia dav kách na sprí stup ne nie úda jov tý ka jú cich
sa po bo čiek zria de ných v ur či tom člen skom štá te ur či tý mi druh mi ob chod ných spo loč nos tí, kto ré sa spra vu jú
prá vom iné ho štá tu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 295, 30. 12. 1989).

6. Dva nás ta smer ni ca Rady 89/667/EHS z 21. de cem bra 1989 o spo loč nos tiach s ru če ním ob me dze ným s je di ným
spo loč ní kom (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 395, 30. 12. 1989).

7. Smer ni ca Rady 2000/35/EHS z 29. júna 2003 o boji pro ti omeš ka ným plat bám v ob chod ných trans ak ciách
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(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 200, 08. 08. 2000).“.
Čl. II

Zá kon č. 530/2003 Z. z. o ob chod nom re gis tri
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení a do -
pĺ ňa tak to:

1. V § 3 ods. 1 pís me no e) znie: 
„e) lis ti na ob sa hu jú ca meno, priez vis ko, byd li sko, dá -

tum na ro de nia a rod né čís lo fy zic kej oso by, kto rou
sa pre u ka zu je usta no ve nie do funk cie ale bo skon če -
nie funk cie osôb, kto ré sú šta tu tár nym or gá nom ale -
bo jeho čle nom, pro ku ris tom, ve dú cim pod ni ku ale -
bo or ga ni zač nej zlož ky pod ni ku za pí sa nej do
ob chod né ho re gis tra, lik vi dá to rom, správ com kon -
kurz nej pod sta ty, vy rov na cím správ com, správ com
na vý kon nú te nej sprá vy, zá stup com správ cu na vý -
kon nú te nej sprá vy, spo lu s ich pod pi so vý mi vzor mi; 
rod né čís lo za hra nič nej fy zic kej oso by sa vy ža du je,
ak jej bolo pri de le né,“.

2. V § 3 ods. 1 písm. g) sa slo vo „úč tov ná zá vier ka“
na hrá dza slo va mi „riad na in di vi du ál na úč tov ná zá vier -
ka a mi mo riad na in di vi du ál na úč tov ná zá vier ka, kon -
so li do va ná úč tov ná zá vier ka a prie bež ná úč tov ná zá -
vier ka“ a na kon ci sa čiar ka na hrá dza bod ko čiar kou
a pri pá ja jú sa slo vá: „úč tov ná zá vier ka môže by� ulo že -
ná ako sú čas� vý roč nej sprá vy,“. 

3. V § 3 ods. 1 sa za pís me no n) vkla dá nové pís me -
no o), kto ré znie: 

„o) zmlu va o pre daji pod ni ku ale bo zmlu va o pre daji
čas ti pod ni ku,“.

Do te raj šie pís me no o) sa ozna ču je ako pís me no p).

4. § 4 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie: 
„(6) Ak súd, na kto rý bol po da ný ná vrh na zá pis, nie

je miest ne prí sluš ný, bez zby toč né ho od kla du po stú pi
ná vrh na zá pis na miest ne prí sluš ný súd a upo ve do mí
o tom na vr ho va te ¾a. Le ho ta pod ¾a § 8 ply nie odo dňa
do ru če nia ná vr hu na zá pis na miest ne prí sluš ný súd.“.

5. V § 6 sa odsek 2 do pĺ ňa pís me na mi c) a d), kto ré
zne jú:

„c) v kto rom sú uve de né iba úda je, o kto rých ten to zá -
kon ani oso bit ný zákon3) ne us ta no vu je, že sa za pi -
su jú do ob chod né ho re gis tra,

d) kto rý je ne zro zu mi te¾ ný.“.

6. § 6 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie: 
„(3) Ak ná vrh na zá pis ok rem úda jov, kto ré sa za pi su -

jú do ob chod né ho re gis tra pod ¾a toh to zá ko na ale bo
oso bit né ho zá ko na,3) ob sa hu je aj úda je, o kto rých ten to 
zá kon ani oso bit ný zákon3) ne us ta no vu jú, že sa za pi su -
jú do ob chod né ho re gis tra, na tie to úda je sa ne pri hlia -
da.“.

7. V § 7 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý znie:
„(5) Pred zá pi som eu róp ske ho zo sku pe nia hos po dár -

skych zá uj mov re gis tro vý súd ok rem sku toč nos tí pod ¾a 
§ 6 z pred lo že ných lis tín pre ve rí aj to, či
a) za kla da te¾ ská zmlu va ob sa hu je ná le ži tos ti pod ¾a

oso bit ných pred pi sov,14a) 

b) čle no via zo sku pe nia spĺ ňa jú pod mien ky pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,14b) 

c) za kla da te¾ skú zmlu vu pod pí sa li vše tci čle no via zo -
sku pe nia a či je pra vos� pod pi sov všet kých čle nov
zo sku pe nia na za kla da te¾ skej zmlu ve úrad ne osved -
če ná.“.

Do te raj šie od se ky 5 až 8 sa ozna ču jú ako od se ky 6 až 9.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 14a) a 14b) zne jú: 
„14a) Člá nok 5 na ria de nia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985

o eu róp skom zo sku pe ní hos po dár skych zá uj mov.
§ 3 zá ko na č. 177/2004 Z. z. o eu róp skom zo sku pe ní hos po -
dár skych zá uj mov, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov.

„14b) Člá nok 4 na ria de nia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985
o eu róp skom zo sku pe ní hos po dár skych zá uj mov.“.

 8. Za § 8 sa vkla dá § 8a, kto rý znie:

„§ 8a

(1) Súd aj bez ná vr hu vy ko ná vý maz spo loč nos ti, kto -
rá bola zru še ná prá vo plat ným roz hod nu tím súdu o 
a) za miet nu tí ná vr hu na vy hlá se nie kon kur zu pre ne -

dos ta tok ma jet ku,15a)
b) zru še ní kon kur zu z dô vo du, že ma je tok úpad cu ne -

po sta ču je na úhra du vý dav kov a od me nu správ cu
kon kurz nej pod sta ty,15a) 

c) zru še ní spo loč nos ti bez lik vi dá cie, ak spo loč nos�
nemá žia den ma je tok.15b) 

(2) Po tvr de nie o vy ko na ní vý ma zu a vý pis z ob chod -
né ho re gis tra pri vý ma ze spo loč nos ti pod ¾a od se ku 1 sa
ne vy dá va.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 15a) a 15b) zne jú:
„15a) § 68 ods. 3 písm. d) Ob chod né ho zá kon ní ka.
„15b) § 68 ods. 8 Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

 9. V § 9 ods. 1 prvej ve te sa vy púš �a jú slo vá: „a po
za pla te ní súd ne ho po plat ku“.

10. V § 9 ods. 1 druhej vete sa vy púš �a jú slo vá: „a za -
pla te ním súd ne ho po plat ku“.

11. V § 9 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak je
v tom to prí pa de k ná vr hu na zá pis pri lo že ná lis ti na
v jed nom vy ho to ve ní, po va žu je sa za prí lo hu ná vr hu na
zá pis a ne u lo ží sa do zbier ky lis tín.“.

12. V § 11 ods. 1 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „bez zá -
pi su“.

13. V § 15 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety: „Ak
sa ko na nie, kto ré sa za ča lo pod ¾a do te raj ších pred pi -
sov, a ná vrh na zá pis po da ný pod ¾a toh to zá ko na tý ka jú 
pr vé ho zá pi su do ob chod né ho re gis tra tej is tej za pi so -
va nej oso by a v ko na ní pod ¾a do te raj ších pred pi sov bol
vy ko na ný zá pis, súd od miet ne vy ko na� zá pis do ob -
chod né ho re gis tra pod ¾a toh to zá ko na. Na pos tup súdu 
sa pri me ra ne po u ži je § 8 ods. 3 a 4. Po da nie ná mie tok
sa v tom to prí pa de ne pri púš �a.“.

14. § 15 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie: 
„(4) Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -

skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he.“.
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                                         „Prí lo ha
                                          k zá ko nu č. 530/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Prvá smer ni ca Rady 68/151/EHS z 9. mar ca 1968 o ko or di ná cii ochran ných opat re ní, kto ré člen ské štá ty vy ža du -
jú od ob chod ných spo loč nos tí na ochra nu zá uj mov spo loč ní kov a tre tích osôb, v zmys le dru hé ho od se ku člán -
ku 58 zmlu vy s cie ¾om za bez pe či� rov no cen nos� tých to ochran ných opat re ní v rám ci ce lé ho Spo lo čen stva (Úrad ný
ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 065, 14. 03. 1968) v zne ní smer ni ce Rady 2003/58/EHS z 15. júla 2003
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 221, 04. 09. 2003).

2. Dru há smer ni ca Rady 77/91/EHS z 13. de cem bra 1976 o ko or di ná cii ochran ných opat re ní, kto ré člen ské štá ty
vy ža du jú od ob chod ných spo loč nos tí na ochra nu zá uj mov spo loč ní kov a tre tích osôb, v zmys le dru hé ho od se ku
člán ku 58 zmlu vy, ak ide o za kla da nie ak cio vých spo loč nos tí, udr žia va nie a zme nu ich zá klad né ho ima nia, s cie -
¾om do siah nu� rov no cen nos� tých to opat re ní (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 026, 31. 01. 1977)
v zne ní smer ni ce Rady 95/1/EHS z 23. 11. 1992 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 347, 28. 11. 1992).

3. Tre tia smer ni ca Rady č. 78/855/EHS z 9. ok tób ra 1978 o zlú če ní a sply nu tí ak cio vých spo loč nos tí vy chá dza jú ca
z člán ku 54 (3) písm. g) zmlu vy (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 295, 20. 10. 1978).

4. Šies ta smer ni ca Rady 82/891/EHS zo 17. de cem bra 1982 o roz de le ní ak cio vých spo loč nos tí, vy chá dza jú ca z člán -
ku 54 ods. 3 písm. g) zmlu vy (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 378, 31. 12. 1982).

5. Je de nás ta smer ni ca Rady 89/666/EHS z 21. de cem bra 1989 o po žia dav kách na sprí stup ne nie úda jov tý ka jú cich
sa po bo čiek zria de ných v ur či tom člen skom štá te ur či tý mi druh mi ob chod ných spo loč nos tí, kto ré sa spra vu jú
prá vom iné ho štá tu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 295, 30. 12. 1989).

6. Dva nás ta smer ni ca Rady 89/667/EHS z 21. de cem bra 1989 o spo loč nos tiach s ru če ním ob me dze ným s je di ným
spo loč ní kom (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 395, 30. 12. 1989).“.

Čl. III

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 71/1992
Zb. o súd nych po plat koch a po plat ku za vý pis z re gis -
tra tres tov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 89/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 150/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 85/1994 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 232/1995 Z. z., zá ko -
na č. 12/1998 Z. z., zá ko na č. 457/2000 Z. z., zá ko na
č. 162/2001 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 531/2003 Z. z. a zá ko na č. 215/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 11 ods. 1 sa za dru hú vetu vkla dá nová tre tia
veta, kto rá znie: „Po pla tok za pla te ný účast ní kom ko na -
nia za uplat ne nie ná miet ky za u ja tos ti sa mu vrá ti, ak
ná miet ka bola vzne se ná odô vod ne ne.“.

2. V sa dzob ní ku v po lo žke 17 sa vy púš �a pís me no e).

3. V sa dzob ní ku v po lo žke 17 sa v dru hom bode po -
zná mok slo vá „pís men a), b), c) a e)“ na hrá dza jú slo va -
mi „pís men a), b) a c)“ a vy púš �a jú sa slo vá „a zve rej ne -
nie ozná me nia o ulo že ní lis ti ny do zbier ky lis tín“. 

4. V sa dzob ní ku v po lo žke 24b pís mene a) sa vy púš �a 
čiar ka a slo vá „za kaž dú  aj za ča tú stra nu 100 Sk“ sa
na hrá dza jú slo va mi „200 Sk“.

5. V sa dzob ní ku v po lo žke 26 sa do te raj ší text ozna -
ču je ako pís me no a) a do pĺ ňa sa pís me nom b), kto ré
znie: 

„b) Za vzne se nie ná miet ky za u ja tos ti účast ní kom ko na -
nia 500 Sk.“.

Čl. IV

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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433

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li pod ¾a 
§ 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách 

vý nos z 23. júna 2004 č. 1685/2004-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky
upra vu jú ca ovoc né dže my, rô so ly, mar me lá dy a sla de né gaš ta no vé pyré.

Tým to vý no som sa upra vu jú po žia dav ky na vý ro bu, do voz, ma ni pu lá ciu a uvá dza nie do obe hu vý rob kov z ovo cia 
— dže my, ex tra dže my (vý be ro vé dže my), rô so ly (želé), ex tra rô so ly (ex tra že lé), mar me lá dy, sla de né gaš ta no vé pyré.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004. 

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke 20/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v oso bit nom
vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z au gus ta 2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve
pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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