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ZÁKON
z 28. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a
vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č.

554/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z.,
zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č.
395/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z.,
zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 411/2004 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 4 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak súd vyhlási konkurz bez toho, aby ustanovil predbežného správcu, súd uznesením o
vyhlásení konkurzu rozhodne aj o vrátení preddavku navrhovateľovi, ktorý ho podľa odseku 7
zaplatil.“.

3. V § 4b ods. 1 písmeno b) znie:

„b) na výzvu súdu zostaviť zoznam aktív a pasív s uvedením svojich dlžníkov, veriteľov a ich
adries a odovzdať ho súdu v lehote podľa § 12a ods. 2.“.

4. V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Ak došlo počas konkurzu k zmene veriteľa pohľadávky zo zákona alebo zo zmluvy,
účastníkom konkurzu sa namiesto pôvodného veriteľa stáva nový veriteľ; pôvodný veriteľ a
nový veriteľ túto skutočnosť oznámia súdu. Oznámenie musí byť doložené listinou
preukazujúcou prechod pohľadávky, v prípade prevodu pohľadávky zmluvou o postúpení
pohľadávky. K zmene účastníka konania dochádza doručením oznámenia tejto skutočnosti
súdu, najneskôr však do vydania rozvrhového uznesenia (§ 30 ods. 1). Ak oznámenie nie je
doložené listinou preukazujúcou prechod pohľadávky a v prípade prevodu pohľadávky
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zmluvou o postúpení pohľadávky, súd rozhodne o nepripustení zmeny účastníkov konkurzu
uznesením. Na zámenu účastníkov konkurzu sa nevzťahuje osobitný predpis.1b)“.

5. V § 8 odsek 5 znie:

„(5) Z dôležitých dôvodov môže súd na návrh správcu zbaviť správcu funkcie. Súd aj bez
návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných
dôležitých dôvodov. Ak súd zbaví správcu funkcie, ustanoví nového správcu. Súd ustanoví
nového správcu podľa odseku 1 na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov;
funkcia doterajšieho správcu zaniká dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov.
Nového správcu súd ustanoví uznesením na schôdzi konkurzných veriteľov. Uznesenie súd
doručí doterajšiemu správcovi, novému správcovi a zverejní ho na úradnej tabuli súdu a v
Obchodnom vestníku. Účinky doteraz vykonaných právnych úkonov doterajšieho správcu
zostávajú zachované. Zbavením funkcie nezaniká správcova zodpovednosť podľa odseku 2 za
čas výkonu funkcie. Správca, ktorý bol zbavený funkcie, je povinný riadne informovať nového
správcu a dať mu k dispozícii všetky doklady.“.

6. V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Osobitný správca je v
rozsahu jeho odboru správy povinný podľa požiadaviek a pokynov správcu poskytovať pomoc
správcovi pri výkone správy podstaty.“.

7. V § 9b odsek 1 znie:

„(1) Povinnosťou predbežného správcu je najmä zistiť dlžníkov majetok a preskúmať
dlžníkove obchodné knihy a správu o tom predkladať súdu k ostatnému dňu príslušného
mesiaca.“.

8. V § 10 ods. 1 druhá a tretia veta znejú:

„Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov uznesením o jej zvolaní tak, aby sa schôdza
konkurzných veriteľov konala najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia návrhu okrem schôdze
konkurzných veriteľov podľa § 20a ods. 1. Uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov
sa vyvesí v ten deň, keď sa vydalo, v úplnom znení alebo vo vhodnom skrátenom znení na
úradnej tabuli súdu a zároveň sa zverejní v Obchodnom vestníku.“.

9. V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Hlasovať môžu len konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka bola zistená, a konkurzní
veritelia, ktorých pohľadávka bola popretá, len čo sa týka poradia. Súd rozhodne, či môžu
hlasovať aj konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka nebola ešte zistená, je sporná, prípadne
podmienená. Proti rozhodnutiu súdu o hlasovacom práve nie je prípustný opravný
prostriedok.“.

10. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Správca je povinný zúčastniť sa na zasadnutí veriteľského výboru vždy, ak ho o to
veriteľský výbor požiada. Správca je povinný, vždy ak ho o to požiada veriteľský výbor,
predložiť veriteľskému výboru správu o svojej činnosti, informácie o hospodárení a doklady
preukazujúce vykonané právne úkony týkajúce sa podstaty.“.
Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.

11. V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Na zasadnutie veriteľského výboru sa pozývajú všetci členovia aj náhradníci veriteľského
výboru. Členovia veriteľského výboru sú povinní zriadiť si štatút veriteľského výboru.“.

12. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
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„§ 12a

(1) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu neobsahuje náležitosti podľa tohto zákona a súd
nepovolil osobe oprávnenej podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa § 4 ods. 1
primeranú dodatočnú lehotu na predloženie niektorých z chýbajúcich náležitostí alebo
nebol uhradený preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu podľa § 4 ods. 7, súd
najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia návrhu alebo najneskôr do 30 dní od uplynutia
lehoty uvedenej vo výzve na doplnenie niektorej z chýbajúcich náležitostí podľa § 4 ods. 4
až 6 konanie uznesením zastaví.

(2) Ak súd nezastavil konanie podľa odseku 1 a návrh na vyhlásenie konkurzu podal
veriteľ, súd do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu spĺňajúceho
náležitosti podľa § 4 ods. 3 až 6 zabezpečí odoslanie rovnopisu návrhu na vyhlásenie
konkurzu aj s prílohami dlžníkovi; spolu s rovnopisom návrhu na vyhlásenie konkurzu
zašle súd dlžníkovi výzvu, aby najneskôr do 30 dní od doručenia rovnopisu návrhu na
vyhlásenie konkurzu predložil súdu zoznam aktív a pasív.

(3) Súd v lehote 30 dní odo dňa doručenia zoznamu aktív a pasív alebo odo dňa
uplynutia lehoty na predloženie zoznamu aktív a pasív podľa odseku 2 posúdi, či sú
splnené podmienky na ustanovenie predbežného správcu podľa § 9a ods. 1 alebo sú
splnené podmienky na zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo či sú splnené
podmienky na rozhodnutie o vyhlásení konkurzu. Súd v lehote nie dlhšej ako 60 dní vydá
rozhodnutie.“.

13. V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Na preskúmanie prihlásených pohľadávok nariadi súd prieskumné pojednávanie tak,
aby sa konalo najneskôr v deň konania prvej schôdze konkurzných veriteľov podľa § 20a ods.
1. Na prieskumné pojednávanie sa musí dostaviť správca; účasť úpadcu nie je nutná.
Preskúmanie prihlásených pohľadávok sa robí podľa zoznamu zostaveného správcom.“.

14. V § 21 odsek 2 znie:

„(2) Úpadca aj konkurzní veritelia môžu popierať právny dôvod, výšku aj poradie všetkých
prihlásených pohľadávok. Ak je popretý právny dôvod pohľadávky, je tým popretá aj jej výška a
jej poradie.“.

15. V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné, čo sa týka právneho dôvodu, výšky
alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia
podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej
dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom
pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na
prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o správnosti
popretia pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy
súd.“.

16. V § 23 odsek 6 znie:

„(6) Súd upovedomí konkurzných veriteľov pohľadávok sporných, čo sa týka právneho
dôvodu, výšky alebo poradia, ktorí neboli na prieskumnom pojednávaní prítomní, o tom, kto
poprel ich pohľadávku a v akom rozsahu.“.

17. § 24 znie:
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„§ 24

Správca je oprávnený najneskôr do skončenia prieskumného pojednávania poprieť
právny dôvod alebo výšku alebo poradie pohľadávky prihlásenej konkurzným veriteľom.“.

18. V § 25 ods. 1 v prvej vete sa slová „o pravosti“ nahrádzajú slovami „o právnom dôvode“.

19. V § 27 odsek 8 znie:

„(8) Správca speňažuje podstatu na základe plánu speňaženia schváleného schôdzou
konkurzných veriteľov. Plán speňaženia, ktorý obsahuje spôsob speňaženia podľa odsekov 1 až
11 a podmienky predaja mimo dražby, správca predloží súdu najneskôr 15 dní pred schôdzou
konkurzných veriteľov, na ktorej sa má schváliť. V prípade, ak správca nepredloží súdu plán
speňaženia v lehote podľa predchádzajúcej vety, schválenie plánu speňaženia nemôže byť
predmetom rozhodovania zvolanej schôdze veriteľov a súd zvolá novú schôdzu veriteľov tak,
aby sa konala najneskôr do 30 dní odo dňa konania schôdze veriteľov, na ktorej sa mal plán
speňaženia pôvodne schváliť. Správca je povinný nahradiť veriteľom všetky náklady spojené s
ich účasťou na novej schôdzi veriteľov zvolanej súdom z dôvodu porušenia povinnosti správcu
predložiť súdu v stanovenej lehote plán speňaženia. Náklady podľa predchádzajúcej vety nie sú
nákladmi podstaty. Podmienky predaja mimo dražby obsahujú najmä spôsob zverejnenia
ponukového konania, označenie predmetu predaja mimo dražby a určenie lehoty, do ktorej sa
ponuky zasielajú, kritériá, podľa ktorých sa ocenenie vykonáva, a určenie času, kedy sa
vyhodnotenie ponúk vykoná.“.

20. V § 28 odsek 1 znie:

„(1) Veritelia pohľadávok, ktoré boli zabezpečené záložným právom alebo zádržným právom
alebo obmedzením prevodu nehnuteľností alebo zabezpečovacím prevodom práva (ďalej len
“oddelení veritelia„), majú právo, aby ich pohľadávka bola uspokojená z výťažku predaja
majetku, ktorým bola zabezpečená podľa poradia vzniku práva na oddelené uspokojenie. Právo
na vydanie výťažku je potrebné uplatniť na súde, ktorý je príslušný pre konkurzné a
vyrovnacie konanie.“.

21. V § 59 ods. 1 sa slovo „pravosť“ nahrádza slovami „právny dôvod“.

22. Za § 70c sa vkladá § 70d, ktorý znie:

„§ 70d

(1) Konania začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak
nie je ustanovené inak.

(2) Ustanovenia § 4 ods. 9, § 7 ods. 4, § 8 ods. 5, § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a 4, § 28 ods. 1
sa vzťahujú aj na konania začaté pred 1. januárom 2005, právne účinky úkonov, ktoré
nastali pred 1. januárom 2005, zostávajú zachované.

(3) Ustanovenia § 21 ods. 2, § 23 ods. 2, § 23 ods. 6, § 24, § 25 ods. 1, § 59 ods. 1 sa
vzťahujú aj na konania začaté pred 1. januárom 2005, v ktorých k 1. januáru 2005 nebolo
skončené prieskumné pojednávanie; právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1.
januárom 2005, zostávajú zachované.

(4) Ustanovenia § 10 ods. 3, § 27 ods. 8 sa vzťahujú aj na konania začaté pred 1.
januárom 2005, v ktorých sa k 1. januáru 2005 neuskutočnila prvá schôdza konkurzných
veriteľov podľa § 20a; právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2005,
zostávajú zachované.“.
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Čl. II

Zákon č. 554/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré ďalšie zákony sa mení takto:

V čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa vypúšťa bod 10.
Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 10.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 31.
decembra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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