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640
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 42/2004 Z. z.
o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 76/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 770 zákona
è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov a pod¾a § 14 ods. 2 zákona è. 530/2003
Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:

Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný
poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení
neskorích predpisov..

Èl. I

3. V § 6 ods. 2 v prvej vete sa za slová v Obchodnom
vestníku je vkladajú slová zaplatenie a.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 42/2004 Z. z.
o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 76/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

4. V § 6 ods. 4 sa slová a zaplatenia úhrady za ich
zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku
nahrádzajú slovami a splnenia podmienky pod¾a odseku 2.

1. § 3 znie:
(1) Obchodný vestník sa vydáva spravidla kadý
pracovný deò vo vydaniach èíslovaných v benom roku
postupne. V záhlaví vydania, ako aj v záhlaví jeho jednotlivých èastí sa uvádza èíslo roèníka, poradové èíslo
vydania a deò jeho vydania. Èíslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v benom (kalendárnom) roku.
(2) Vydavate¾ môe rozdeli vydania Obchodného
vestníka na èasti, v ktorých sa zverejòujú údaje jedného
druhu èíslované poradovým èíslom v benom
(kalendárnom) roku postupne. Èíslovanie údajov zverejòovaných v jednotlivých èastiach sa uzatvára posledným vydaním vydaným v benom (kalendárnom) roku.
Kadá èas je oddelite¾ná a stránkuje sa osobitne..
2. § 4 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Podkladom na zverejnenie písomnosti súdu,
správcu alebo súdneho exekútora pod¾a osobitného
zákona1a) je písomnos zaslaná vydavate¾ovi na ním urèenú elektronickú adresu v ním urèenej elektronickej
podobe. Podrobnosti o tom vydavate¾ zverejní na svojej
internetovej stránke..

5. V § 6 ods. 5 sa slová a zaplatenia úhrady za ich
zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku
nahrádzajú slovami a splnenia podmienky pod¾a odseku 2.
6. V § 6 ods. 6 sa slová uvedený v prílohe è. 2 nahrádzajú slovami 100 Sk..
7. V prílohe è. 1 v estnástom bode sa slová: ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb
a právnických osôb za rok .... nahrádzajú slovami podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok ..... ním prijatého v roku ......
8. V prílohe è. 1 v estnástom bode sa slová § 50
ods. 14 nahrádzajú slovami § 50 ods. 13.
9. V prílohe è. 2 v ståpci Údaj na zverejnenie v poloke Údaje zverejòované správcom alebo súdnym
exekútorom pod¾a osobitných predpisov sa odkaz 9
nahrádza odkazom 1a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 sa vypúa.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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641
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2005
o prístupe na trh sluieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
§1
(1) Toto nariadenie vlády upravuje podrobnosti o prístupe na trh sluieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel (ïalej len sluby pozemnej obsluhy) na verejných letiskách na území
Slovenskej republiky (ïalej len letiská).
(2) Kategórie sluieb pozemnej obsluhy sú uvedené
v prílohe è. 1.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) slubami pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu
sluby pozemnej obsluhy, ktoré sa nevykonávajú za
odplatu; za odplatu sa nepovauje finanèné alebo
iné plnenie medzi leteckými dopravcami, ak jeden letecký dopravca má podiel prevyujúci 50 % na základnom imaní u druhého leteckého dopravcu alebo
u kadého z nich má jedna právnická osoba alebo fyzická osoba podiel prevyujúci 50 % na základnom
imaní;
b) prevádzkovate¾om letiska osoba, ktorá spravuje
a riadi letiskovú infratruktúru1) a zariadenia na letisku a koordinuje a riadi èinnos subjektov vykonávajúcich èinnosti na letisku;
c) poskytovate¾om sluieb pozemnej obsluhy prevádzkovate¾ letiska, ak poskytuje sluby pozemnej obsluhy, alebo fyzická osoba alebo právnická osoba
poskytujúca jednu alebo viac kategórií sluieb
pozemnej obsluhy na základe povolenia vydaného
pod¾a osobitného predpisu;2)
d) vybranými kategóriami sluieb pozemnej obsluhy
vybavenie batoiny, sluby na ploche, plnenie lietadiel a vybavenie nákladu a potových zásielok, ak
ide o fyzickú obsluhu nákladu alebo potových zásielok pri príjme, odosielaní a premiestòovaní medzi
letiskovým terminálom a lietadlom;
1

e) kontrolou:
1. priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súèet prevyujúci 50 % na základnom imaní právnickej
osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej
osobe,
2. právo vymenova, inak ustanovi alebo odvola
tatutárny orgán, väèinu èlenov tatutárneho
orgánu, väèinu èlenov dozornej rady alebo iný
riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
3. monos vykonáva vplyv na riadení právnickej
osoby porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim
podielu pod¾a bodu 1 (ïalej len rozhodujúci
vplyv), v ktorej je iná osoba spoloèníkom, akcionárom alebo èlenom, a to na základe zmluvy
s právnickou osobou, stanov právnickej osoby
alebo dohody s ostatnými spoloèníkmi, akcionármi alebo èlenmi právnickej osoby, alebo
4. monos vykonáva priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom.
§3
(1) Prístup na trh sluieb pozemnej obsluhy na letiskách, na ktorých je roèná preprava za predchádzajúci
kalendárny rok minimálne dva milióny cestujúcich alebo 50 000 ton nákladu, má kadý poskytovate¾ sluieb
pozemnej obsluhy zaloený v èlenskom táte Európskej
únie. Ak letisko dosahuje uvedenú hranicu iba v nákladnej preprave, prístup na trh sluieb pozemnej obsluhy sa nevzahuje na kategórie sluieb pozemnej obsluhy poskytované výluène pre cestujúcich.
(2) Poèet poskytovate¾ov sluieb pozemnej obsluhy
na letisku pri poskytovaní vybraných kategórií sluieb
pozemnej obsluhy môe by obmedzený minimálne na
dvoch. Ak prevádzkovate¾ letiska v súlade s týmto ustanovením obmedzí ich poèet, poskytovatelia sluieb pozemnej obsluhy na letisku musia by vybraní pod¾a § 7.
Prevádzkovate¾ letiska o tomto obmedzení informuje
Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a zároveò uvedie, èi sám poskytuje vybrané kategórie sluieb pozemnej obsluhy na letisku.

) § 2 písm. a) zákona è. 136/2004 Z. z. o letiskových spoloènostiach a o zmene a doplnení zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z.
2
) § 45 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 544/2004 Z. z.
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(3) Minimálne jeden poskytovate¾ sluieb pozemnej
obsluhy na letisku nesmie by kontrolovaný
a) prevádzkovate¾om letiska,
b) leteckým dopravcom, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok prepravil na letisku viac ako 25 % cestujúcich alebo nákladu,
c) právnickou osobou alebo fyzickou osobou kontrolovanou prevádzkovate¾om letiska alebo leteckým dopravcom pod¾a písmena b), alebo kontrolujúcou prevádzkovate¾a letiska alebo leteckého dopravcu pod¾a
písmena b).
(4) Prevádzkovate¾ letiska nesmie bráni leteckým
dopravcom bez oh¾adu na to, ktorá èas letiska je im vyhradená, v efektívnom výbere minimálne z dvoch poskytovate¾ov sluieb pozemnej obsluhy u kadej z vybraných kategórií sluieb pozemnej obsluhy.
§4
(1) Poskytovatelia sluieb pozemnej obsluhy na letisku pod¾a § 3 ods. 1 sú povinní vies úètovníctvo3) týkajúce sa sluieb pozemnej obsluhy oddelene od úètovníctva iných èinností.
(2) Poskytovate¾ sluieb pozemnej obsluhy zabezpeèí
kontrolu splnenia povinnosti pod¾a odseku 1 audítorom;4) na tento úèel mu umoní prístup ku vetkým dokumentom, ktoré s oddeleným úètovníctvom môu súvisie. Kontrolu môe vykonáva ten istý audítor
v období najviac dvoch po sebe nasledujúcich rokov.
(3) O kontrole pod¾a odseku 2 vyhotoví audítor závereènú správu, ktorú sprístupní aj ministerstvu. Ak prevádzkovate¾ letiska je poskytovate¾om sluieb pozemnej obsluhy, musí správa obsahova informáciu o tom,
èi existujú finanèné toky medzi èinnosami spojenými
s prevádzkovaním letiska a poskytovaním sluieb pozemnej obsluhy.
§5
(1) Prevádzkovate¾ letiska, na ktorom je roèná preprava minimálne jeden milión cestujúcich alebo
25 000 ton nákladu, je povinný s výnimkou vybraných
kategórií sluieb pozemnej obsluhy umoni leteckému
dopravcovi spoloèenstva5) poskytovanie sluieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu; v prípade leteckého
dopravcu tretieho tátu vzniká táto povinnos, ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných dohôd. Ak letisko
dosahuje uvedenú hranicu iba v nákladnej preprave,
prístup na trh sluieb pozemnej obsluhy pre vlastnú
potrebu sa nevzahuje na kategórie sluieb pozemnej
obsluhy poskytované výluène pre cestujúcich.
(2) Poèet poskytovate¾ov sluieb pozemnej obsluhy
pre vlastnú potrebu pri poskytovaní vybraných kategórií sluieb pozemnej obsluhy môe by obmedzený minimálne na dvoch. Ak prevádzkovate¾ letiska v súlade
s týmto ustanovením obmedzí poèet poskytovate¾ov
sluieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu, pri vý3
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bere poskytovate¾ov sluieb pozemnej obsluhy pre
vlastnú potrebu na letisku sa § 7 ods. 1, 2 a 4 pouijú
primerane.
§6
(1) Prevádzkovate¾ letiska je povinný umoni poskytovate¾om sluieb pozemnej obsluhy a poskytovate¾om
sluieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu na letisku prístup k tým priestorom a zariadeniam letiska potrebným na poskytovanie sluieb pozemnej obsluhy,
ktorých zloitos, náklady alebo environmentálny vplyv
neumoòujú delenie alebo zdvojenie, napríklad triedenie batoiny, odmrazovanie, výmena vody a distribuèné palivové systémy.
(2) Priestory na letisku, ktoré sú potrebné na poskytovanie sluieb pozemnej obsluhy, musia by rozdelené
medzi rôznych poskytovate¾ov sluieb pozemnej obsluhy a poskytovate¾ov sluieb pozemnej obsluhy pre
vlastnú potrebu na letisku vrátane vstupov na letisko
v rozsahu potrebnom na uplatòovanie ich práv, a ktoré
umoòujú úèinnú a spravodlivú súa na základe relevantných, objektívnych, transparentných a nediskriminaèných pravidiel a kritérií.
(3) Prevádzkovate¾ letiska po prerokovaní s výborom
leteckých dopravcov môe urèi poskytovate¾om sluieb pozemnej obsluhy a poskytovate¾om sluieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu na letisku povinné
pouívanie priestorov a zariadení pod¾a odsekov 1 a 2;
do výboru leteckých dopravcov môu delegova svojich
zástupcov vetci leteckí dopravcovia na letisku. Ak prevádzkovate¾ letiska urèí podmienky týkajúce sa takého
prístupu, tieto podmienky musia by relevantné, objektívne, transparentné a nediskriminaèné.
(4) Prevádzkovate¾ letiska sprístupní priestory a zariadenia pod¾a odsekov 1 a 2 a umoní odber energií
poskytovate¾om sluieb pozemnej obsluhy a poskytovate¾om sluieb pozemnej obsluhy pre vlastnú potrebu
za primeranú odplatu.
§7
(1) Ak je na letisku poèet poskytovate¾ov sluieb pozemnej obsluhy obmedzený a tento poèet nie je naplnený, prevádzkovate¾ letiska vyhlási verejné výberové
konanie na výber poskytovate¾a sluieb pozemnej obsluhy. Verejné výberové konanie sa vyhlasuje minimálne jedenkrát roène, kým sa obmedzený poèet poskytovate¾ov sluieb pozemnej obsluhy nenaplní.
(2) Podmienky verejného výberového konania s kritériami hodnotenia urèí prevádzkovate¾ letiska po prerokovaní s výborom leteckých dopravcov. Podmienky verejného výberového konania musia by relevantné,
objektívne, transparentné a nediskriminaèné.
(3) Vyhlasovate¾ verejného výberového konania
oznámi výzvu na predkladanie ponúk v Úradnom vest-

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorích predpisov.
5
) Èl. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) è. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (Ú. v. ES L 240, 24. 8. 1992).
4
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níku Európskej únie. Výber poskytovate¾a sluieb pozemnej obsluhy musí by ukonèený do 60 dní od dòa
vyhlásenia verejného výberového konania.
(4) Prevádzkovate¾ letiska uzavrie do 60 dní od ukonèenia verejného výberového konania zmluvu s jeho víazom na dobu maximálne siedmich rokov. Zmluva
a práva z nej vyplývajúce sú neprenosné. Ak poskytovate¾ sluieb pozemnej obsluhy ukonèí èinnosti pred
uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá zmluva, vyhlási sa nové verejné výberové konanie na poskytovate¾a
sluieb pozemnej obsluhy do troch mesiacov od ukonèenia èinnosti tohto poskytovate¾a sluieb pozemnej
obsluhy.
(5) Prevádzkovate¾ letiska môe sám poskytova
sluby pozemnej obsluhy bez toho, aby sa podrobil verejnému výberovému konaniu pod¾a odsekov 1 a 3.
Zároveò môe bez verejného výberového konania
umoni prístup na trh sluieb pozemnej obsluhy na letisku fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorú kontroluje, alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
ktorou je kontrolovaný; týmto nie je dotknutý § 3
ods. 3.
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(6) Prevádzkovate¾ letiska informuje výbor leteckých
dopravcov a ministerstvo o prijatých rozhodnutiach.
§8
Prechodné ustanovenia
Zmluvy medzi prevádzkovate¾om letiska a poskytovate¾mi sluieb pozemnej obsluhy umoòujúce poskytova vybrané kategórie sluieb pozemnej obsluhy na
letisku uzavreté pred 1. januárom 2006 zostávajú
v dotknutých èastiach v platnosti do 30. júna 2006.
Závereèné ustanovenia
§9
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 2.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 641/2005 Z. z.

KATEGÓRIE SLUIEB POZEMNEJ OBSLUHY

1. Pozemné zabezpeèenie a doh¾ad zahàòajú
a) zastupite¾ské a styèné sluby s miestnymi úradmi alebo akýmiko¾vek inými subjektmi, úhrady v mene prevádzkovate¾ov lietadiel a zabezpeèenie kancelárskych priestorov pre ich zástupcov,
b) kontrola nakládky, oznamovanie a telekomunikácie,
c) obsluhu, skladovanie a správu nakladacích jednotiek,
d) akéko¾vek iné dozorné sluby pred, poèas a po lete a akéko¾vek administratívne sluby poadované prevádzkovate¾om lietadla.
2. Vybavenie cestujúcich zahàòa
akýko¾vek druh pomoci pri príchode, odchode, premiestòovaní alebo tranzite cestujúcich vrátane kontroly leteniek a cestovných dokladov, registrácie batoiny a jej prepravy do miesta triedenia.
3. Vybavenie batoiny zahàòa
manipuláciu s batoinou v mieste triedenia, jej triedenie, prípravu na odlet, nakladanie a vykladanie zo zariadenia
urèeného na jej premiestnenie z lietadla na miesto triedenia a naopak, ako aj prepravu batoiny z miesta triedenia
na miesto jej výdaja.
4. Vybavenie nákladu a potových zásielok zahàòa
a) náklad: fyzická manipulácia s exportovaným, premiestòovaným a importovaným nákladom, manipulácia so
sprievodnými dokumentmi, colné postupy a uplatòovanie akéhoko¾vek bezpeènostného postupu odsúhlaseného medzi stranami alebo vyadovaného okolnosami,
b) potové zásielky: fyzická manipulácia s dolými alebo odosielanými potovými zásielkami, manipulácia s príslunými dokumentmi a uplatòovanie akéhoko¾vek bezpeènostného postupu odsúhlaseného medzi stranami
alebo vyadovaného okolnosami.
5. Sluby na ploche zahàòajú
a) sprevádzanie lietadla na zemi pri prílete a odlete*,
b) pomoc pri dopåòaní lietadla a zabezpeèenie vhodných zariadení,
c) komunikáciu medzi lietadlom a dodávate¾om sluieb vo vyhradených priestoroch letiska*,
d) nakladanie a vykladanie lietadla vrátane zabezpeèenia a prevádzky vhodných prostriedkov, ako aj prepravu posádky a cestujúcich medzi lietadlom a terminálom a prepravu batoiny medzi lietadlom a terminálom,
e) zabezpeèenie vhodných jednotiek na tartovanie motora,
f) pohyb lietadla pri prílete a odlete, ako aj zabezpeèenie a prevádzku vhodných zariadení,

g) prepravu, nakladanie a vykladanie potravín a nápojov z lietadla.

6. Obsluha lietadla zahàòa
a) vonkajie a vnútorné èistenie lietadla a sluby týkajúce sa vody a toaliet,
b) chladenie a vykurovanie kabíny, odstraòovanie snehu a ¾adu, odmrazovanie lietadla,
c) nové vybavenie kabíny vhodným zariadením, skladovanie takého zariadenia.
7. Plnenie lietadiel zahàòa
a) organizáciu a výkon èinností dopåòania a vypúania paliva vrátane skladovania paliva a kontroly kvality
a kvantity dodávok paliva,
b) dopåòanie oleja a iných tekutín.
8. Príprava lietadla na let zahàòa
a) rutinné sluby vykonávané pred letom,
b) nerutinné sluby poadované prevádzkovate¾om lietadla,
c) zabezpeèenie a správu náhradných dielov a vhodného vybavenia,
d) iados o vhodné parkovacie alebo hangárové miesto alebo ich rezerváciu.
* Ak tieto sluby neposkytuje poskytovate¾ letových navigaèných sluieb.
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9. Letová príprava a zabezpeèenie posádky zahàòajú
a) prípravu letu na odletovom letisku alebo na ktoromko¾vek inom mieste,
b) letovú pomoc vrátane nového odbavenia, ak je to potrebné,
c) èinnosti po lete,
d) zabezpeèenie a vybavenie posádky slubami.
10. Preprava na ploche zahàòa
a) organizáciu a uskutoèòovanie prepravy posádky, cestujúcich, batoiny, nákladu a potových zásielok medzi
rôznymi terminálmi toho istého letiska okrem tej istej prepravy medzi lietadlom a ktorýmko¾vek bodom v obvode toho istého letiska,
b) akúko¾vek peciálnu prepravu poadovanú prevádzkovate¾om lietadla.
11. Zásobovanie lietadiel zahàòa
a) styk s dodávate¾mi a riadenie administratívy,
b) skladovanie potravín, nápojov a zariadenia potrebného na ich prípravu,
c) èistenie tohto zariadenia,
d) prípravu a doruèenie vybavenia, ako aj servírovacieho zariadenia a dodávku potravín.
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642
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. decembra 2005,
ktorým sa ustanovuje výka úhrady za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic,
ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 24 ods. 1 zákona
è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení zákona è. 639/2004 Z. z. nariaïuje:
§1
(1) Úhrada za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic a ciest pre motorové vozidlá oznaèených dopravnými znaèkami je
a) na jeden kalendárny rok za dvojstopové
motorové vozidlá alebo jazdné súpravy
s celkovou hmotnosou do 3,5 t vrátane
1 100 Sk
b) na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosou do 3,5 t vrátane
300 Sk
c) na jeden týdeò za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosou do 3,5 t vrátane
150 Sk
(2) Úhrada za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy oznaèených dopravnými znaèkami je
a) na jeden kalendárny rok za dvojstopové
motorové vozidlá alebo jazdné súpravy
s celkovou hmotnosou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane
9 000 Sk
2. nad 12,0 t
17 850 Sk
b) na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosou

1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane
2. nad 12,0 t
c) na jeden týdeò za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane
2. nad 12 t
d) na jeden deò za dvojstopové motorové
vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou
hmotnosou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane
2. nad 12 t

2 400 Sk
3 600 Sk

1 000 Sk
1 700 Sk

250 Sk
310 Sk

§2
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe.
§3
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 730/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výka úhrady
za uívanie vymedzených úsekov dia¾nic, ciest pre
motorové vozidlá a ciest I. triedy.
§4
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za pouívanie urèitej dopravnej infratruktúry akými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999).
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643
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe urèenia platobnej neschopnosti a predlenia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 3 ods. 4 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze
a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:
§1
(1) Na úèely urèenia platobnej neschopnosti sa platobne neschopným rozumie ten, kto má viac ako jedného verite¾a, viac ako jeden peòaný záväzok 30 dní po
lehote splatnosti a koho peòané záväzky 30 dní po lehote splatnosti nie sú kryté jeho finanèným majetkom,
ktorým sa rozumejú
a) peòané prostriedky,
b) poh¾adávky z úètu, vkladu alebo inej formy vkladu
v banke alebo v poboèke zahraniènej banky, alebo
v zahraniènej banke so sídlom v èlenskom táte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj s výpovednou lehotou kratou ako tri mesiace,
c) peòané poh¾adávky a dlhové cenné papiere, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, ak mono
s odbornou starostlivosou odôvodnene predpoklada ich riadne a vèasné splnenie,
d) peòané poh¾adávky a dlhové cenné papiere po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, ak mono s odbornou starostlivosou odôvodnene predpoklada ich
riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
e) peòané poh¾adávky a dlhové cenné papiere, ktoré
sú splatné na poiadanie (na videnie), ak mono
s odbornou starostlivosou odôvodnene predpoklada ich riadne a vèasné splnenie, ak by sa o ich splatenie poiadalo nasledujúci deò.
(2) Za finanèný majetok sa nepovaujú peòané
prostriedky, poh¾adávky ani cenné papiere, ktoré sú
vyjadrené v mene tátu, ktorý nie je èlenským tátom
Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
(3) Na úèely odseku 1 sa neprihliada na peòaný záväzok 30 dní po lehote splatnosti, o ktorom vedie dlník
s verite¾om vzájomné rokovanie o zmene jeho splatnosti

alebo o inej jeho retrukturalizácii a verite¾ má záujem
rokovanie vies, èo dlníkovi písomne v èase rokovania
potvrdil.
(4) Peòané záväzky 30 dní po lehote splatnosti a finanèný majetok dlníka vyjadrený v tej istej cudzej
mene sa na úèely odseku 1 v sume, v ktorej sa vzájomne
kryjú, zapoèítajú. Vo zvynej sume sa prepoèítajú na
slovenské koruny pod¾a kurzu vyhláseného Národnou
bankou Slovenska. Ak Národná banka Slovenska kurz
cudzej meny nevyhlasuje, prepoèet na slovenské koruny sa urobí s odbornou starostlivosou.
§2
(1) Na úèely urèenia predlenia sa pri stanovení hodnoty majetku vychádza z jeho úètovnej hodnoty. Majetkom sa rozumie majetok pod¾a osobitného predpisu.1)
(2) Na majetok neevidovaný v úètovníctve, ktorý
v òom mal by evidovaný pod¾a osobitného predpisu,2)
pri stanovení hodnoty majetku na úèely urèenia predlenia sa neprihliada.
(3) Pri stanovení hodnoty splatného záväzku sa vychádza z jeho sumy. Splatným záväzkom sa na úèely
urèenia predlenia rozumie peòaný záväzok, ktorý je
dlník povinný plni verite¾ovi.
(4) Pri stanovení hodnoty majetku dlníka  fyzickej
osoby, ktorý je povinný vies úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,2) na úèely urèenia predlenia sa prihliadne aj na jeho osobný majetok a jeho osobné splatné záväzky, ktoré nie sú predmetom jeho úètovníctva.
Pri stanovení hodnoty osobného majetku na úèely urèenia predlenia sa vychádza z jeho obvyklej ceny.
Osobným splatným záväzkom na úèely urèenia predlenia sa rozumie splatný záväzok, ktorý nevyplynul
z èinnosti, ktorá je predmetom úètovníctva.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Daniel Lipic v. r.

1

) § 2 ods. 4 písm. a) zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona è. 561/2004 Z. z.
) Zákon è. 431/2002 Z. z.
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