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ZÁKON
z 23. júna 2005,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

2. V § 20 ods. 5 sa za èíslo 12 vkladá èiarka a èíslo
15.

Èl. I

3. V § 67 ods. 1 sa suma 5 000 Sk nahrádza sumou
3 000 Sk.

Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona è. 147/2001 Z. z. a zákona
è. 206/2002 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

4. V § 67 ods. 2 sa suma 10 000 Sk nahrádza sumou 5 000 Sk.

1. V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slovo zbraní vkladá
èiarka a slová scény násilia.

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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290
ZÁKON
z 23. júna 2005,
ktorým sa dopåòa zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorích predpisov a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona
è. 139/1982 Zb., zákona è. 103/1990 Zb., zákona
è. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 286/1996 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 175/1999 Z. z., zákona
è. 237/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 217/2002 Z. z., zákona è. 103/2003 Z. z.,
zákona è. 245/2003 Z. z., zákona è. 417/2003 Z. z., zákona è. 608/2003 Z. z. a zákona è. 541/2004 Z. z. sa
dopåòa takto:
1. § 113 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Na úèely tejto èasti úèastník konania môe uplatni námietku predpojatosti, ktorá obsahuje skutoènosti nasvedèujúce vylúèenie zamestnanca správneho orgánu, najneskôr na ústnom konaní alebo do 15 dní odo
dòa, keï sa mohol o týchto skutoènostiach dozvedie.
V námietke predpojatosti musí by uvedené proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má by zamestnanec správneho orgánu vylúèený, a kedy sa úèastník konania podávajúci námietku predpojatosti o dôvode vylúèenia
dozvedel. Správny orgán pouèí o tom úèastníka konania v oznámení o zaèatí konania.
(5) Na námietku predpojatosti podanú po lehote a na
opakovanú námietku predpojatosti podanú z toho istého dôvodu orgán, ktorý rozhoduje o vylúèení zamestnanca správneho orgánu, neprihliadne. Ak sa námietka predpojatosti týka len okolností, ktoré spoèívajú
v postupe zamestnanca správneho orgánu v konaní
o prejednávanej veci, na námietku predpojatosti sa neprihliada..
2. Za § 117 sa vkladá § 117a, ktorý znie:
§ 117a
Ak ide o uskutoènenie stavieb pod¾a § 108 ods. 2
písm. f) a o) tohto zákona, vykonáva pôsobnos stavebného úradu vo veciach vyvlastnenia krajský stavebný
úrad..

3. Za § 142 sa vkladá § 142a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 142a
Prechodné ustanovenie k zmenám úèinným
od 1. júla 2005
Vyvlastòovacie konania v súvislosti s uskutoèòovaním stavieb pod¾a § 117a, ktoré sa zaèali pred 1. júlom
2005, sa dokonèia pod¾a tohto zákona..
Èl. II
Zákon è. 608/2003 Z. z. o tátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 536/2004 Z. z.
a zákona è. 612/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 4 písm. b) sa dopåòa ôsmy bod, ktorý znie:
8. vykonáva pôsobnos stavebného úradu v rozsahu
ustanovenom osobitným predpisom,6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 117a zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969
Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998
Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
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è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona
è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z. a zákona
è. 36/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
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§ 247 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) O alobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu vo veciach vyvlastnenia pod¾a osobitného zákona34j) rozhodne súd najneskôr do troch mesiacov od podania návrhu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 34j znie:
34j) § 117a zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 290/2005
Z. z..

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. júna 2005
o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a retrukturalizácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) pod¾a § 38 písm. b) zákona
è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

(2) Za skúku mono dosiahnu spolu najviac 499
bodov.

§1

Ústna èas skúky

Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje podrobnosti o odbornej príprave uchádzaèov o vykonanie správcovskej skúky
(ïalej len odborná príprava), podrobnosti o správcovskej skúke (ïalej len skúka), podrobnosti o preskúaní správcov  fyzických osôb (ïalej len správca)
a podrobnosti o ïalom vzdelávaní správcov v oblasti
konkurzu a retrukturalizácie.
§2
Odborná príprava
(1) Odbornú prípravu zabezpeèuje usporiadate¾ poverený ministerstvom pod¾a koliaceho plánu zostaveného usporiadate¾om a schváleného ministerstvom;
odbornú prípravu vedú odborníci ekonomickej a právnej teórie a praxe prizvaní usporiadate¾om a schválení
ministerstvom.
(2) Obsah, rozsah, forma, termíny konania a miesta
konania odbornej prípravy sa urèia v poverení o zabezpeèení odbornej prípravy.
(3) Termíny konania a miesta konania odbornej prípravy a ïalie podrobnosti urèené v poverení o zabezpeèení odbornej prípravy sa vhodným spôsobom zverejnia na internetovej stránke ministerstva.
(4) Ak dochádzka absolventa bola vyia ako 90 %,
usporiadate¾ vydá absolventovi písomné osvedèenie
o riadnom vykonaní odbornej prípravy, v ktorom uvedie najmä dochádzku absolventa a deò zaèatia a skonèenia odbornej prípravy. O vydaných osvedèeniach
usporiadate¾ bezodkladne písomne informuje ministerstvo.
§3
Skúka
(1) Skúka sa skladá z ústnej èasti a písomnej èasti.
Písomná èas skúky sa skladá z písomného testu (ïalej len test), písomného rieenia právnej prípadovej
túdie a písomného rieenia ekonomickej prípadovej
túdie.

§4

(1) Ústna èas skúky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyrebovaných uchádzaèom. Otázky si uchádzaè rebuje tak, aby jedna otázka
bola z práva a druhá otázka bola z ekonómie. Pred zaèatím ústnej odpovede má uchádzaè nárok na 15-minútovú prípravu.
(2) Ústnu èas skúky hodnotí kadý èlen skúobnej
komisie samostatne; za ústnu odpoveï môe udeli
najviac 33 bodov.
§5
Test
(1) Test zostavený ministerstvom obsahuje 50 otázok
z práva a 50 otázok z ekonómie s monosou výberu
tyroch odpovedí ku kadej otázke. Nesprávne oznaèenú odpoveï uchádzaè nemôe opravi. Èas na vypracovanie testu je 45 minút.
(2) Odpovede na testové otázky môe hodnoti ktorýko¾vek èlen skúobnej komisie. Za kadú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzaè získa jeden bod.
§6
Prípadová túdia
(1) Prípadová túdia obsahuje opis monej, prípadne
skutoènej situácie, ktorej rieenie uchádzaè navrhne.
Pri rieení prípadovej túdie môe uchádzaè pouíva
veobecne záväzné právne predpisy, odbornú literatúru a iné pomôcky okrem komunikaèných prostriedkov.
Èas na vypracovanie rieenia jednej prípadovej túdie
sú tyri hodiny.
(2) Prípadovú túdiu zostavuje a hodnotí ten èlen
skúobnej komisie, ktorého tým poveril minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Zadania prípadových
túdií medzi jednotlivými uchádzaèmi na tej istej skúke sú rovnaké. Za rieenie jednej prípadovej túdie
mono získa najviac 150 bodov.
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§7

§8

Konanie skúky

Preskúanie

(1) Skúka sa koná spravidla dva dni. Písomná èas
skúky sa koná prvý deò a ústna èas skúky sa koná
nasledujúci deò. Písomná èas skúky sa koná anonymne; èlen skúobnej komisie nesmie by pri hodnotení písomnej èasti skúky oboznámený s menom
a priezviskom uchádzaèa o skúku, ktorého test alebo
prípadovú túdiu opravuje.
(2) Pred otvorením skúky skúobná komisia skontroluje, èi prítomní uchádzaèi o skúku riadne vykonali
odbornú prípravu. Toho uchádzaèa o skúku, ktorý nepredloí osvedèenie o riadnom vykonaní odbornej prípravy v lehote ustanovenej zákonom (§ 16 ods. 3 zákona), skúobná komisia k skúke nepripustí. Skúobná
komisia k skúke nepripustí ani toho uchádzaèa
o skúku, ktorý opakuje skúku skôr ako po iestich
mesiacoch od neúspeného vykonania skúky (§ 16
ods. 3 zákona).
(3) Ak sa uchádzaè o skúku správa na skúke nedisciplinovane, predseda skúobnej komisie uchádzaèa
zo skúky vylúèi. Nedisciplinovaným spôsobom správania sa rozumie získavanie informácií od iných osôb,
poskytovanie informácií iným uchádzaèom, vyruovanie alebo marenie priebehu skúky alebo pouívanie
nedovolených pomôcok.
(4) Výsledok skúky sa hodnotí stupòom vyhovel
alebo nevyhovel. Uchádzaè o skúku na skúke vyhovel, ak získal aspoò 350 bodov, inak na skúke nevyhovel; uchádzaè o skúku na skúke nevyhovel aj vtedy,
ak bol zo skúky vylúèený.
(5) O výsledku skúky skúobná komisia vydá uchádzaèovi do piatich dní od skonèenia skúky písomné
osvedèenie, ktoré obsahuje najmä meno, priezvisko
a rodné èíslo uchádzaèa, meno a priezvisko èlenov skúobnej komisie, deò (dni) a miesto konania skúky, poèet získaných bodov za kadú èas skúky, hodnotiaci
stupeò, prípadne dôvod vylúèenia zo skúky a podpisy
èlenov skúobnej komisie. Odpis osvedèenia spolu
s testom a rieením prípadových túdií predseda skúobnej komisie do iestich dní od skonèenia skúky doruèí ministerstvu.
(6) O priebehu skúky predseda skúobnej komisie
vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doruèí ministerstvu.
(7) Konanie skúky organizaène zabezpeèuje ministerstvo alebo ním poverený usporiadate¾; poverenie
usporiadate¾a obsahuje najmä spôsob urèovania termínov a miesta konania skúky, spôsob podávania
a vybavovania prihláok na skúku, spôsob tvorby
ceny za vykonanie skúky, spôsob prizývania skúobnej komisie a ïalie podmienky tak, aby sa skúka
vykonala riadne a transparentne. Termíny a miesta konania skúky a podrobnosti urèené v poverení o organizaènom zabezpeèení konania skúky sa vhodným spôsobom zverejnia na internetovej stránke ministerstva.
(8) Ustanovenie odseku 7 platí primerane aj v prípade, ak skúku organizaène zabezpeèuje ministerstvo.

Preskúanie správcu sa vykoná rovnako ako skúka
(§ 17 ods. 5 zákona) spravidla v termíne urèenom na vykonanie skúky; ustanovenia § 3 a 7 platia primerane.
§9
Odborné podujatie
(1) Na poiadanie, prípadne aj bez iadosti sa k prednáke, semináru alebo vedeckej konferencii obsahovo
sa týkajúcej oblasti konkurzu alebo retrukturalizácie
(ïalej len odborné podujatie) priradí jeden a tyri
kreditné body pod¾a obsahového zamerania a èasového
rozsahu odborného podujatia; kreditné body k odbornému podujatiu priraïuje ministerstvo.
(2) Kreditné body priradené k odbornému podujatiu
získa ten správca, ktorý sa na odbornom podujatí zúèastní; ak ide o úèas s prednákou, poèet získaných
kreditných bodov sa násobí dvoma.
(3) Zoznam plánovaných odborných podujatí spolu
s priradenými kreditnými bodmi sa vhodným spôsobom zverejòuje na internetovej stránke ministerstva.
§ 10
Publikaèná èinnos
Za kadú stranu èlánku alebo iného literárneho diela
vytvoreného správcom v oblasti konkurzu alebo retrukturalizácie, ktoré bolo uverejnené v odbornej tlaèi
s nákladom vyím ako 300 výtlaèkov, správca získa
pol kreditného bodu; stranou sa rozumie normostrana
s 1 800 znakmi bez medzier.
§ 11
Praktický výkon správcovskej èinnosti
Za kadých 40 hodín strávených osobným výkonom
správcovskej èinnosti správca získa jeden kreditný
bod. Takto získané kreditné body môu tvori najviac
polovicu kreditných bodov potrebných na preukázanie
riadneho vykonania ïalieho vzdelávania.
§ 12
Preukazovanie riadneho vykonania
ïalieho vzdelávania
(1) Riadne vykonanie ïalieho vzdelávania sa preukazuje získaním 60 kreditných bodov v priebehu dvoch
rokov; ak pred preukazovaním riadneho vykonania
ïalieho vzdelávania bol správca zapísaný do zoznamu
správcov menej ako dva roky, poèet kreditných bodov
potrebných na preukázanie riadneho vykonania ïalieho vzdelávania sa pomerne zniuje.
(2) Pri odborných podujatiach sa získanie kreditných
bodov preukazuje písomným osvedèením vydaným
usporiadate¾om odbornej prípravy alebo iným dokladom preukazujúcim úèas na odbornom podujatí.
(3) Pri publikaènej èinnosti sa získanie kreditných
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bodov preukazuje písomnou správou, v ktorej sa uvedie názov, èíslo a deò vydania odbornej tlaèe, v ktorej
bol èlánok alebo literárne dielo uverejnené, názov èlánku alebo literárneho diela a poèet uverejnených normostrán.

(5) Správca najneskôr 20 dní pred vyhodnocovaním
odbornej prípravy predloí ministerstvu správu o riadnom vykonaní odbornej prípravy; k správe pripojí doklady preukazujúce získanie kreditných bodov.

(4) Pri osobnom výkone správcovskej èinnosti sa získanie kreditných bodov preukazuje vecnou a èasovou
pecifikáciou jednotlivých úkonov správcovskej èinnosti (§ 9 zákona).

§ 13
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Daniel Lipic v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. júna 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 71 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona è. 12/1998 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní
v znení vyhláky è. 358/1996 Z. z., vyhláky
è. 21/1998 Z. z., vyhláky è. 389/2001 Z. z. a vyhláky
è. 398/2001 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 a 2 znejú:
§ 1
(1) Zoznam osôb, z ktorého sa vyberá predbený
správca, správca konkurznej podstaty, osobitný správca, vyrovnací správca alebo ich zástupca (ïalej len
zoznam), vedie krajský súd prísluný na konkurzné
a vyrovnacie konanie (ïalej len konkurzný a vyrovnací
súd).
(2) Kadý konkurzný a vyrovnací súd vedie zoznam
samostatne. Zoznam na konkurznom a vyrovnacom
súde pozostáva k 1. júlu 2005 z osôb, ktoré boli do neho
zapísané pod¾a doterajích predpisov k 30. júnu 2005;
zoznam sa vedie pod¾a poradia zapísaných návrhov.
§2
(1) Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez
zbytoèného odkladu vyèiarkne zo zoznamu osobu, ktorá o to písomne poiada.
(2) Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez
návrhu a bez zbytoèného odkladu, ako sa o tom dozvie,
vyèiarkne zo zoznamu osobu, ktorá nie je zapísaná do
zoznamu správcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a osobitného zákona
(ïalej len nový zoznam správcov).
(3) Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez
návrhu a bez zbytoèného odkladu, ako sa o tom dozvie,
vyèiarkne zo zoznamu po 15. auguste 2005 aj tú osobu,
ktorá nemá v obvode, pre ktorý je konkurzný a vyrovnací súd prísluný, zriadenú kanceláriu pod¾a osobitného
zákona.
(4) Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu zapí-

e do zoznamu osobu, ktorá o to poiada, je zapísaná do
nového zoznamu správcov a ktorá ma v obvode, pre
ktorý je konkurzný a vyrovnací súd prísluný, zriadenú
kanceláriu pod¾a osobitného zákona. Iné osoby nemono do zoznamu zapísa. Zápis do zoznamu sa vykoná
v poradí, v akom iados o zápis konkurznému a vyrovnaciemu súdu dola.
(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
zabezpeèuje, aby na konkurznom a vyrovnacom súde
bol dostupný aktualizovaný nový zoznam správcov
v elektronickej podobe.
(6) Na úèely odseku 2 a 4 alebo § 11 ods. 1 a 3 predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu vychádza
z elektronickej podoby nového zoznamu správcov pod¾a
odseku 5..
2. § 3 a 5 sa vypúajú.
3. Doterají text § 6 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Za sumu, ktorá bola v konkurze získaná speòaením konkurznej podstaty [odsek 1 písm. a)], sa nepovauje suma získaná odplatným prevodom tovaru alebo
odplatným poskytnutím sluby v rámci prevádzkovania podniku úpadcu správcom poèas konkurzu.
(3) Sumou urèenou na uspokojenie verite¾ov, ktorá
bola získaná pri výkone funkcie správcu [odsek 1
písm. a)], sa rozumie suma príjmov, ktoré získal správca pri výkone funkcie iným spôsobom ako speòaením
konkurznej podstaty, zníená o poh¾adávky proti podstate..
4. V § 7 ods. 1 sa slová § 6 písm. a) nahrádzajú slovami § 6 ods. 1 písm. a).
5. V § 7 odsek 3 znie:
(3) Ak je správca platite¾om dane z pridanej hodnoty, konkurzná odmena sa nezvyuje o daò z pridanej
hodnoty..
6. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Predbený správca, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správca alebo ich zástupca sa vyberá
z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu, pod¾a poradia
ich zápisu; osoby nezapísané do nového zoznamu
správcov sa v poradí preskoèia. Poradie oznámi sudcovi
predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu..
7. V § 11 odsek 3 znie:
(3) Osobitný správca alebo jeho zástupca sa vyberá
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z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu aj do nového zoznamu správcov; z týchto osôb sudca vyberie tú osobu,
ktorú navrhla a schválila schôdza konkurzných verite¾ov. To, èi ide o osobu zapísanú do zoznamu aj do nového zoznamu správcov, sudcovi oznámi predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu..
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8. V § 11 sa vypúa odsek 4.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Daniel Lipic v. r.
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