


       



        



666

V Y H L Á � K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. decembra 2005

o Kancelárskom poriadku pre správcov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 38 písm. a) a c) zákona è. 8/2005 Z. z. o správ-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej
len �zákon�) ustanovuje:

PRVÁ ÈAS�

V�EOBECNÉ USTANOVENIE

§ 1

Vymedzenie základných pojmov

(1) Ak sa v tejto vyhlá�ke pou�íva pojem insolvenèné
konanie, rozumie sa tým konkurzné konanie, konanie
od poverenia správcu vypracovaním re�trukturalizaè-
ného posudku (ïalej len �posudok�) a� do skonèenia
re�trukturalizácie, prípadne dozornej správy alebo iné-
ho ukonèenia (ïalej len �re�trukturalizaèné konanie�)
a konanie o oddl�ení pod¾a osobitného zákona.1)

(2) Aplikáciou na úèely tejto vyhlá�ky sa rozumejú
technické a programové prostriedky schválené Minis-
terstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len
�ministerstvo�).

DRUHÁ ÈAS�

VEDENIE KANCELÁRIE SPRÁVCU

§ 2

Kancelária

(1) Kancelária sa zriaïuje vo verejne dostupnej bu-
dove tak, aby bola otvorená pre verejnos� ka�dý pracov-
ný deò v obvyklých úradných hodinách aspoò �es� ho-
dín denne. Ak je správcom fyzická osoba, mô�e ma�
zriadenú jednu kanceláriu. Ak je správcom právnická
osoba, mô�e ma� za podmienok ustanovených záko-
nom zriadených aj viac kancelárií.

(2) Pri hlavnom vchode do budovy, v ktorej sa kance-
lária nachádza, sa umiestni informaèná tabu¾a kance-
lárie, v ktorej sa uvedie nápis �Správca�, oznaèenie
správcu, prípadne aj zástupcu kancelárie (§ 7 ods. 1 zá-
kona) a úradné hodiny kancelárie.

(3) Ved¾a informaènej tabule, prípadne na inom
vhodnom verejne dostupnom mieste súvisiacom s kan-
celáriou sa umiestni úradná tabu¾a kancelárie, ktorá
slú�i na zverejòovanie údajov, oznamov a iných písom-

ností, ktoré inak správca zverejòuje v Obchodnom
vestníku, prípadne iných písomností pod¾a uvá�enia
správcu.

(4) Zriadenie alebo zru�enie kancelárie sa písomne
oznamuje ministerstvu. V oznámení o zriadení kance-
lárie sa uvedú aj úradné hodiny kancelárie. Prípadná
zmena úradných hodín sa tie� oznámi ministerstvu.
Úradné hodiny kancelárie sa zapisujú do zoznamu
správcov.

§ 3

Be�ná èinnos� kancelárie

(1) V kancelárii sa aspoò raz denne skontroluje
Obchodný vestník. Ak sa pri tom zistí, �e správca bol
ustanovený alebo urèený do funkcie, prípadne �e bola
povolená re�trukturalizácia, ktorú odporuèil, bezod-
kladne sa zaènú robi� v�etky úkony potrebné na zabez-
peèenie riadneho priebehu insolvenèného konania,
najmä sa zaène bezodkladne komunikova� s dl�níkom
(úpadcom) a súdom; potom s oh¾adom na typ a �tádium
insolvenèného konania sa zaène zis�ova� majetok
a majetnos� dl�níka, tvori� zoznam poh¾adávok, skú-
ma� a popiera� prihlásené poh¾adávky, zis�ova�, zabez-
peèova� a spisova� majetok podliehajúci konkurzu, vy-
hodnocova� speòa�ite¾nos� podniku alebo èasti
podniku ako celku, zabezpeèova� prevádzku podniku
alebo èasti podniku pravdepodobne speòa�ite¾ného
ako celku, pripravova� konanie prvej schôdze verite¾ov,
prípadne ïal�ích schôdzí verite¾ov, schva¾ova� právne
úkony dl�níka, skúma� právne úkony dl�níka z poh¾a-
du ich odporovate¾nosti, speòa�ova� majetok podlieha-
júci konkurzu, komunikova� s príslu�nými orgánmi
a komunikova� so v�etkými známymi verite¾mi, najmä
v�ak s tými, ktorých hlasovanie bude pre schválenie
re�trukturalizaèného plánu rozhodujúce, ak ide o re-
�trukturalizáciu.

(2) O dôle�itých úkonoch vykonaných správcom v in-
solvenènom konaní sa spí�e záznam, v ktorom sa uve-
die opis úkonu, deò a dôvody jeho vykonania, kto ho vy-
konal, prípadne aký bol jeho výsledok; záznam sa zalo�í
do správcovského spisu (ïalej len �spis�).

(3) Ak sa má ministerstvu oznámi� urèitá skutoènos�
alebo urobi� voèi nemu iný úkon, urobí sa tak do troch
dní, odkedy nastala skutoènos�, ktorá je toho dôvo-
dom, iba�e v�eobecne záväzný právny predpis ustano-
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vuje alebo ministerstvo urèilo inú lehotu. Ministerstvu
sa oznamuje najmä ka�dá zmena údajov zapisovaných
do zoznamu správcov.

§ 4

Podate¾òa

(1) Ako súèas� kancelárie sa v priestoroch kancelárie
alebo v iných súvisiacich verejne dostupných priesto-
roch zriaïuje podate¾òa.

(2) Ak sa v kancelárii vyu�íva zaruèený elektronický
podpis, zriaïuje sa v nej elektronická podate¾òa pod¾a
osobitných predpisov,2) ktorej elektronická adresa ale-
bo jej zmena sa oznamuje ministerstvu. Elektronická
adresa elektronickej podate¾ne sa zapisuje do zoznamu
správcov.

(3) Prijatie alebo odmietnutie elektronického doku-
mentu podpísaného zaruèeným elektronickým podpi-
som elektronická podate¾òa ihneï potvrdí odosielate¾o-
vi vlastným elektronickým dokumentom s pou�itím
èasovej peèiatky, ktorý obsahuje vyhlásenie o prijatí
alebo odmietnutí elektronického dokumentu a kópiu
prijatého alebo odmietnutého elektronického doku-
mentu.

§ 5

Doruèovanie podaní

(1) Podania urèené správcovi v súvislosti s insolvenè-
ným konaním sa doruèujú do jeho kancelárie, ktorú
má zriadenú v územnom obvode krajského súdu, v kto-
rom sídli konkurzný súd, ktorý vedie alebo bude vies�
insolvenèné konanie (ïalej len �príslu�ná kancelária�).

(2) Ak sa podanie urèené správcovi v súvislosti s in-
solvenèným konaním doruèí do inej ako príslu�nej
kancelárie toho istého správcu (ïalej len �nepríslu�ná
kancelária�), nepríslu�ná kancelária v ten istý deò
o tom informuje príslu�nú kanceláriu faxom alebo
emailom a najneskôr nasledujúci pracovný deò doru-
èené podanie spolu s jeho prílohami a obálkou odstúpi
príslu�nej kancelárii. Na odstúpenom podaní a jeho pí-
somných prílohách sa urobí záznam �Odstúpené�. K fa-
xovej alebo emailovej informácii o doruèení podania sa
pripojí kópia doruèeného podania spolu s jeho písom-
nými prílohami. O odstúpení podania sa urobí po-
známka v knihe prijatých podaní oboch kancelárií.

(3) Za deò doruèenia podania urèeného správcovi sa
pova�uje deò, keï podanie do�lo do kancelárie; ak v�ak
bolo podanie doruèené do nepríslu�nej kancelárie, za
deò doruèenia podania sa pova�uje nasledujúci pra-
covný deò.

§ 6

Prijímanie podaní

(1) Prijatie podania urèeného správcovi nie je mo�né
v podate¾ni odmietnu�; u� prijaté podania ani prílohy
nie je mo�né v podate¾ni vyda� spä�. Prijaté podania,
prílohy a obálky, ktoré zostávajú správcovi, sa oznaèia

podacou peèiatkou; k tým podaniam a prílohám, ktoré
treba vráti�, sa pripojí záznam o ich obsahu alebo opise
oznaèený podacou peèiatkou. K podaniam doruèeným
v obálke sa pripojí obálka.

(2) Na po�iadanie sa prijatie podania urèeného
správcovi v podate¾ni potvrdí odtlaèkom podacej pe-
èiatky a podpisom na predlo�enej kópii podania, ktorá
sa vydá podávate¾ovi. Takto sa potvrdí na po�iadanie aj
prijatie príloh k podaniu. Najmä ak bolo podanie doru-
èené po�tou, prijatie podania a príloh sa potvrdí podá-
vate¾ovi týmto spôsobom aj neskôr, a to vtedy, ak o to
osobne podávate¾ alebo jeho zástupca po�iada v prí-
slu�nej kancelárii.

(3) Vyplnený odtlaèok podacej peèiatky obsahuje ná-
pis �Správca�, oznaèenie správcu, adresu kancelárie,
dátum, keï podanie do�lo, prípadne aj dátum otvore-
nia obálky, ak sa nezhoduje s dátumom, keï podanie
do�lo, poèet prijatých rovnopisov a príloh a èíslo poda-
nia v knihe prijatých podaní, prípadne aj struèný opis
predmetu doruèeného podaním, napríklad veci alebo
cenného papiera, a pri peòa�ných prostriedkoch aj
sumu a menu.

(4) O prijatých podaniach sa vedie kniha prijatých
podaní, do ktorej sa zapisujú doruèené podania pod po-
radovým èíslom v zlo�ení poradové èíslo/rok zápisu,
ïalej oznaèenie odosielate¾a, spôsob a deò doruèenia,
struèný opis obsahu podania vrátane príloh a spisová
znaèka spisu, ktorého sa podanie týka. Na konci dòa sa
zápisy v knihe prijatých podaní uzavrú hore dátumom
a dolu hrubou èiarou.

§ 7

Kontrola prihlá�ky

(1) Ak o to doruèite¾ prihlá�ky po�iada, v kancelárii
sa skontroluje, èi ide o prihlá�ku podanú na predpísa-
nom tlaèive a èi prihlá�ka obsahuje v�etky zákonom
ustanovené údaje, ktoré má správca pod¾a zákona
skontrolova�.

(2) Potvrdenie o doruèení prihlá�ky obsahuje najmä
oznaèenie správcu, verite¾a a úpadcu (dl�níka), oznaèe-
nie poh¾adávky tak, aby nedo�lo k jej zámene, sumu
poh¾adávky vrátane príslu�enstva, znaèku správcu,
spisovú znaèku veci, poèet príloh, dátum, keï podanie
do�lo, a údaj, èi prihlá�ku mo�no pova�ova� za úplnú,
prípadne pouèenie, aké formálne nedostatky prihlá�ka
obsahuje. Potvrdenie musí obsahova� aj podpis správ-
cu alebo ním povereného zamestnanca.

(3) Potvrdenie o doruèení prihlá�ky sa vyhotovuje
v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden sa zalo�í do spisu
a druhý sa vydá tomu, kto prihlá�ku doruèil. O vydaní
potvrdenia sa urobí v knihe prijatých podaní poznám-
ka.

§ 8

Doruèovanie správcom

(1) V�etky doruèenia z kancelárie sa vykonajú bezod-
kladne. Ak sa doruèenie obstará po�tou alebo iným po-
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dobným spôsobom, vy�iada sa potvrdenie podania zá-
sielky.

(2) Kópia písomnosti doruèovanej v súvislosti s insol-
venèným konaním sa zalo�í do spisu; v kópii sa uvedie
deò odoslania a spôsob doruèovania písomnosti, prí-
padne známy deò doruèenia alebo deò vrátenia písom-
nosti, prípadne kto písomnos� doruèoval, ak sa písom-
nos� doruèovala osobne. Ak sa v súvislosti s insolvenè-
ným konaním doruèoval iný predmet ako písomnos�,
do spisu sa zalo�í záznam, v ktorom sa predmet opí�e;
v zázname sa ïalej uvedú údaje ako v kópii doruèova-
nej písomnosti zalo�enej do spisu.

(3) Ak sa písomnos� vrátila, pripojí sa ku kópii zalo-
�enej v spise; ku kópii (záznamu) sa pripojí aj doklad
o doruèovaní a doklad o doruèení.

(4) O doruèovaní zásielok v súvislosti s insolvenèným
konaním sa vedie doruèovacia kniha, do ktorej sa zapi-
suje oznaèenie a adresa adresáta, spôsob doruèovania
zásielky a struèný opis obsahu zásielky; na konci dòa
sa zápisy uzavrú hore dátumom a dolu hrubou èiarou.

(5) Ak bol správca poverený súdom, aby doruèil súd-
ne rozhodnutie alebo inú súdnu písomnos�, doruèenie
sa vykoná pod¾a pokynov súdu.

§ 9

Peòa�né prostriedky v hotovosti

Peòa�né prostriedky podliehajúce konkurzu prijaté
alebo zabezpeèené v hotovosti sa ulo�ia na príslu�ný
úèet v banke v deò, keï ich správca prijal alebo zabez-
peèil, prípadne v najbli��í mo�ný deò; dovtedy sa vhod-
ným spôsobom zabezpeèia.

§ 10

Písomnosti správcu

(1) Obsah písomnosti vyhotovenej správcom musí
by� zrozumite¾ný, preh¾adný, èitate¾ný a zachytený tr-
valým spôsobom na pevnom, èistom a nepo�kodenom
bielom papieri obvyklého formátu; viacstranové písom-
nosti vyhotovené správcom sa èíslujú.

(2) Z expedovanej písomnosti vyhotovenej správcom
musí by� zrejmé, �e ide o písomnos� správcu, oznaèenie
správcu a adresa jeho kancelárie spolu s telefónnym
èíslom, prípadne faxovým èíslom a emailom kancelárie.
Ka�dá takto expedovaná písomnos� musí by� opatrená
odtlaèkom peèiatky správcu a jeho podpisom, prípadne
podpisom povereného zamestnanca jeho kancelárie.

(3) Písomnosti expedované v súvislosti s insolvenè-
ným konaním sa oznaèia spisovou znaèkou, prípadne
èíslom konania. Spisovou znaèkou, prípadne èíslom
konania sa oznaèia aj obálky, doklady o doruèovaní
a doklady o doruèení.

(4) Ak obsah písomnosti vyhotovenej správcom pri-
pravil zamestnanec, v písomnosti sa uvedie, kto obsah
písomnosti pripravil.

(5) Ka�dá dôle�itej�ia písomnos� vyhotovená správ-
com v súvislosti s insolvenèným konaním sa zalo�í do
spisu.

§ 11

Zápisnica

Zápisnica vyhotovená správcom obsahuje okrem
iných zákonom ustanovených nále�itostí najmä ozna-
èenie správcu, znaèku správcu, miesto a èas skutoè-
nosti, o ktorej sa zápisnica vyhotovuje, osoby, ktoré
boli vtedy prítomné, miesto a deò vyhotovenia zápisni-
ce, podpis zapisovate¾a a podpis správcu. Ka�dá zápis-
nica vyhotovená správcom v súvislosti s insolvenèným
konaním sa zalo�í do spisu. Do spisu sa zalo�ia aj ïal-
�ie zápisnice, ktoré boli doruèené správcovi v súvislosti
s insolvenèným konaním.

§ 12

Údaje, rozhodnutia a oznamy
zverejòované v Obchodnom vestníku

(1) Údaje, oznamy a iné písomnosti kancelária pred-
kladá Obchodnému vestníku spôsobom, vo forme
a v èlenení po�adovanom Obchodným vestníkom.
K údajom, oznamom a písomnostiam, ktoré správca
zverejòuje v Obchodnom vestníku v súvislosti s insol-
venèným konaním, sa pripojí oznaèenie dl�níka (úpad-
cu) spolu s dátumom jeho narodenia alebo jeho identi-
fikaèným èíslom, oznaèenie správcu, spisová znaèka
súdneho spisu a spisová znaèka spisu.

(2) Výstri�ky z Obchodného vestníka, v ktorých sú
uverejnené údaje, rozhodnutia a oznamy správcu
a súdu zverejnené v súvislosti s insolvenèným kona-
ním, sa v kancelárii bezodkladne po tom, ako Obchod-
ný vestník vy�iel, zalo�ia do spisu, ktorého sa týkajú;
do spisu staèí zalo�i� výstri�ok z elektronickej podoby
Obchodného vestníka.

§ 13

Preukazovanie zastúpenia

Od zástupcu, ktorý zastupuje zastúpeného na zákla-
de plnej moci, mô�e správca vy�adova�, aby sa preuká-
zal plnou mocou s úradne osvedèeným podpisom za-
stúpeného, inak na òu nemusí prihliada�. Plnú moc
s úradne osvedèeným podpisom zastúpeného nie je
mo�né vy�adova�, ak zastúpený udelil v príslu�nom
rozsahu plnú moc svojmu zástupcovi osobne pred
správcom. O tom sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa zalo�í
do spisu.

TRETIA ÈAS�

SPISY, REGISTER INSOLVENÈNÝCH KONANÍ
A INÉ EVIDENÈNÉ POMÔCKY

§ 14

Register insolvenèných konaní

(1) Na evidenciu insolvenèných konaní, spisov a pre-
h¾adnú orientáciu v nich sa v ka�dej kancelárii vedie re-
gister insolvenèných konaní � register I (ïalej len �re-
gister�), do ktorého sa zapisuje ka�dá vec, v ktorej bol
správca ustanovený alebo urèený do funkcie alebo
v ktorej bol poverený vypracovaním posudku.
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(2) Register sa zakladá na kalendárny rok. Len èo sa
skonèí posledná vec zapísaná v registri, register sa
uzavrie poznámkou �Register uzavretý dòa�, dátumom
a podpisom správcu. Skonèenie veci sa v registri vyzna-
èí pri poradovom èísle písmenom �L�.

§ 15

Iné evidenèné pomôcky

(1) Na spreh¾adnenie agendy mo�no vies� v kancelá-
rii aj ïal�ie evidenèné pomôcky, napríklad evidenciu
nazerania do spisov, zoznam rozhodnutí, zoznam spi-
sov predlo�ených ministerstvu a zoznam spisov vypo�i-
èaných iným správcom.

(2) Ak to ustanovuje v�eobecne záväzný právny pred-
pis,3) na spreh¾adnenie agendy sa vedú aj ïal�ie evi-
denèné pomôcky, napríklad pomocné evidenèné po-
môcky o poh¾adávkach proti podstate.

§ 16

Spis

(1) V�etky písomnosti, ktoré sa vz�ahujú na insol-
venèné konanie a súvisiace konania, najmä podania,
listiny, rozhodnutia, zápisnice, záznamy, právne a eko-
nomické rozbory, plné moci, prípadne iné súvisiace
predmety, napríklad pamä�ové médiá, tvoria spis, do
ktorého sa zakladajú bezodkladne po ich doruèení, za-
dová�ení, zverejnení alebo vyhotovení.

(2) Vo veci konkurzného konania sa spis vedie od
ustanovenia správcu do funkcie; ak súd povolil oddl�e-
nie, vo vedení spisu sa pokraèuje. Ak poèas konkurzné-
ho konania alebo konania o oddl�ení dôjde k zmene
správcu alebo predbe�ného správcu, vo vedení spisu
pokraèuje nový správca alebo nový predbe�ný správca.

(3) Vo veci re�trukturalizaèného konania sa spis ve-
die od poverenia správcu vypracovaním posudku; ak
bola zavedená dozorná správa, vo vedení spisu sa po-
kraèuje. Ak poèas re�trukturalizácie dôjde k zmene
správcu alebo zmena správcu vyplynie zo súdom potvr-
deného re�trukturalizaèného plánu, vo vedení spisu
pokraèuje nový správca, prípadne dozorný správca.

(4) Ka�dý spis dostane spisovú znaèku zlo�enú zo
spisovej znaèky príslu�ného súdneho spisu a znaèky
správcu; znaèka správcu sa skladá z písmena S a èísla
zápisu správcu do zoznamu správcov (napr.
1K/1/2006 S1). V prípade zmeny správcu spis dostane
novú spisovú znaèku; staré spisové znaèky sa neopra-
vujú.

(5) Spisová znaèka a èíslo listu v spise tvoria èíslo ko-
nania, napríklad 1K/1/2006 S1 � 3. K èíslu konania
osobitného spisového zväzku sa pripojí oznaèenie oso-
bitného spisového zväzku, napríklad 1K/1/2006 S1 � 3
(o.s.z. 1/A).

(6) Spis, ktorý sa vedie vo veci re�trukturalizaèného
konania, dostane spisovú znaèku po tom, èo bol poda-
ný návrh na povolenie re�trukturalizácie; dovtedy spi-

sovú znaèku spisu tvorí znaèka správcu a èíslo podania
v knihe prijatých podaní.

§ 17

Tvorba spisu

(1) Spis pozostáva zo základného spisu a osobitných
spisových zväzkov. Prílohy k spisu tvoria súèas� spisu.
Listy v spise sa vzostupne èíslujú a vhodným spôsobom
spájajú. V prípade zmeny správcu sa v èíslovaní pokra-
èuje. Listy osobitného spisového zväzku sa èíslujú ne-
závisle od listov základného spisu.

(2) Spis sa prekryje spisovým obalom. Rozsiahlej�í
spis sa prekryje tvrdým obalom. Na spisovom obale sa
uvedie spisová znaèka, oznaèenie dl�níka (úpadcu)
a ïal�ie údaje pod¾a potrieb správcu. Spisová znaèka
a oznaèenie dl�níka (úpadcu) sa uvedú aj na �títku
a chrbte tvrdého obalu.

(3) Pred prvý list základného spisu a osobitného spi-
sového zväzku sa vkladá preh¾ad základného spisu ale-
bo osobitného spisového zväzku, do ktorého sa zapisu-
jú doò zalo�ené èasto pou�ívané alebo iné dôle�ité
písomnosti s odkazom na príslu�né èíslo konania (ïalej
len �spisový preh¾ad�). Za spisový preh¾ad základného
spisu sa vkladá zoznam osobitných spisových zväzkov,
v ktorom sa uvedú èísla osobitných spisových zväzkov
so struèným uvedením ich obsahu.

(4) Ak majú niektoré písomnosti tvoriace spis aj elek-
tronickú formu, do spisu mo�no zalo�i� aj obálku s pa-
mä�ovým médiom obsahujúcim príslu�né elektronické
dokumenty.

(5) Ak sa písomnos� (obálka, doklad), ktorá sa má
pripoji� k inej písomnosti, týka viacerých písomností,
pripojí sa k najdôle�itej�ej z nich. V ostatných súvisia-
cich písomnostiach sa o tom vykoná záznam. Písom-
nos� (obálka, doklad) sa pripojí k inej písomnosti spra-
vidla spinkou, obálkou, prípadne iným vhodným
spôsobom tak, aby spojené písomnosti (obálky, dokla-
dy) zostali nepo�kodené. Spojené písomnosti (obálky,
doklady) zalo�ené do spisu sa èíslujú jedným èíslom.

§ 18

Osobitné spisové zväzky

(1) Prihlá�ky doruèené správcovi jedným verite¾om
spolu s prípadným súhrnným preh¾adom a k nim pri-
pojené alebo neskôr dolo�ené písomnosti sa zakladajú
do osobitného spisového zväzku. Do príslu�ného oso-
bitného spisového zväzku sa zakladajú aj výstri�ky
z Obchodného vestníka obsahujúce uznesenia týkajú-
ce sa vstupu nového verite¾a do konania a uznesenia
týkajúce sa potvrdenia o nadobudnutí poh¾adávky no-
vým verite¾om a oznamy o nadobudnutí právoplatnosti
týchto uznesení zverejnené v Obchodnom vestníku
spolu s uvedením èísla a dátumu vydania Obchodného
vestníka. Do príslu�ného osobitného spisového zväzku
sa zakladajú aj rozhodnutia súdu vydané v konaní o ur-
èení prihlásenej poh¾adávky a ïal�ie písomnosti týka-
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júce sa prihlásených poh¾adávok. Príslu�né osobitné
spisové zväzky prihlásených poh¾adávok sa oznaèia po-
radovým èíslom verite¾a v zozname poh¾adávok a pr-
vým ve¾kým písmenom priezviska alebo obchodného
mena, alebo názvu verite¾a, napríklad 1/A. Ak poèas
konania dôjde k zmene v osobe verite¾a prihlásenej po-
h¾adávky, za preh¾ad osobitného spisového zväzku sa
vlo�í preh¾ad verite¾ov prihlásených poh¾adávok, do
ktorého sa zapisuje zmena v osobe verite¾a prihlásenej
poh¾adávky.

(2) Ak je to vzh¾adom na obsah tej-ktorej veci úèelné,
mô�e sa osobitný spisový zväzok vytvori� aj pre iné sú-
visiace rozhodnutia, podania, listinné dôkazy, právne
rozbory, plné moci a iné listiny, napríklad vo veci zo-
znamu poh¾adávok, vo veci súpisu majetku podstát, vo
veci schva¾ovania právnych úkonov, vo veci prípravy
posudku, vo veci re�trukturalizaèného plánu, vo veci
konania schva¾ovacej schôdze, vo veci konania o vylú-
èení majetku zo súpisu, vo veci evidencie poh¾adávok
proti podstate, vo veci evidencie poh¾adávok z prevádz-
kovania podniku, vo veci rozvrhov vý�a�kov, vo veci evi-
dencie pokynov a odporúèaní príslu�ného orgánu, vo
veci odporovate¾nosti právneho úkonu alebo vo veci
núteného vymáhania poh¾adávky. Takto vytvorený
osobitný spisový zväzok sa oznaèí rímskou èíslicou,
prípadne ïal�ím doplòujúcim znakom, napríklad
�I/odp� pre osobitný spisový zväzok vo veci odporova-
te¾nosti právneho úkonu. Ak sa osobitný spisový zvä-
zok vytvorí a� po tom, èo u� niektoré súvisiace písom-
nosti boli zalo�ené do základného spisu, do osobitného
spisového zväzku sa zalo�ia ich kópie.

§ 19

Prílohy k spisu

(1) Z dôvodu preh¾adnosti mo�no z menej dôle�itých
písomností vytvori� prílohu. Príloha sa vytvorí v�dy
z predmetov nehodiacich sa na zalo�enie do spisu a pí-
somností, ktoré treba vráti�. Prílohy sa neèíslujú ani
nezo�ívajú, iba sa vhodným spôsobom spoja a oznaèia.

(2) Ak sa k základnému spisu alebo k osobitnému
spisovému zväzku pripojila príloha, za spisový preh¾ad,
prípadne za zoznam pou�ívaných a ulo�ených listín sa
vlo�í zoznam príloh, v ktorom sa uvedie oznaèenie, deò
vytvorenia a struèný obsah prílohy a kde sa príloha na-
chádza, prípadne komu príloha patrí a kedy sa príloha
vrátila.

§ 20

Odovzdanie a prevzatie spisu

(1) Ak dôjde k zmene správcu zodpovedného za vede-
nie spisu, v kancelárii doteraj�ieho správcu sa zaènú
bezodkladne robi� v�etky úkony potrebné na odo-
vzdanie spisu a kancelária nového správcu poskytne
v�etku potrebnú súèinnos�.

(2) O odovzdaní spisu sa vyhotoví zápis, ktorý obsa-
huje deò odovzdania spisu, námietky uplatnené novým
správcom, vyjadrenie doteraj�ieho správcu, podpisy
oboch správcov a ïal�ie údaje pod¾a potrieb oboch

správcov. Zápis sa vyhotovuje v �tyroch rovnopisoch
tak, aby ka�dý správca dostal dva rovnopisy.

(3) A� do èasu, kým sa nevyhotoví zápis o odovzdaní
spisu, nový správca ukladá doò patriace písomnosti do
náhradného spisového obalu, ktoré bezodkladne po vy-
hotovení zápisu oèísluje a zalo�í do prevzatého spisu.
Potom prevzatý spis zapí�e do registra, doplní v òom
vlastnú spisovú znaèku a oznaèí v òom zmenu správcu
vlo�ením tvrdého farebného listu, za ktorý vlo�í zápis
o odovzdaní spisu. Okrem toho v registri doplní v�etky
potrebné údaje.

(4) Doteraj�í správca si urobí zo spisu kópie dôle�i-
tých písomností, ktoré zalo�í do novovytvoreného spi-
su, ktorý oznaèí rovnakou spisovou znaèkou, akú mal
spis odovzdaný novému správcovi; do registra sa neza-
pisuje. V registri doteraj�ieho správcu sa uvedie deò
odovzdania spisu a oznaèenie nového správcu. Do no-
vovytvoreného spisu sa v�dy zalo�í zápis o odovzdaní
spisu.

(5) Spolu so spisom sa novému správcovi odovzdajú
aj prílohy. Prílohy, ktoré treba vráti�, sa uvedú v zápise
o odovzdaní spisu; tieto prílohy vráti kancelária nového
správcu.

§ 21

Nahliadanie do spisu

(1) V príslu�nej kancelárii sa vyhradí miestnos� urèe-
ná úèastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ïal-
�ím oprávneným osobám, v ktorej mô�u nahliada� do
spisu a robi� si z neho výpisy; v�dy pod doh¾adom
správcu alebo ním povereného zamestnanca. Ak ten,
kto nahliada do spisu, zaobchádza so spisom ne�etrne,
dohliadajúci správca alebo ním poverený zamestnanec
si mô�e vyhradi�, aby so spisom manipuloval on sám.
O tom sa urobí poznámka v zázname o nahliadnutí do
spisu.

(2) Toho, kto po�iada o nahliadnutie do spisu, prí-
slu�ná kancelária zapí�e do poradovníka, v ktorom sa
uvedie oznaèenie �iadate¾a, spisová znaèka vy�iadané-
ho spisu, prípadne oznaèenie vy�iadanej èasti spisu
a èas, odkedy dokedy má �iadate¾ záujem nahliadnu�
do spisu. Ak o nahliadnutie do toho istého spisu v ten
istý deò po�iada viac �iadate¾ov, èas vyhradený na na-
hliadnutie do spisu pre jedného �iadate¾a nesmie pre-
kroèi� jednu hodinu, iba�e to neobmedzí iných �iadate-
¾ov v nahliadaní do spisu. Poradie nahliadania do toho
istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka.
Poradovník sa vyhotovuje osobitne na ka�dý pracovný
deò.

(3) Ak to povaha veci umo�òuje, najmä preto, �e sa
�iada o nahliadnutie do rôznych èastí spisu oddelených
tvrdým obalom alebo rôznych osobitných spisových
zväzkov, oprávnené osoby mô�u nahliada� do spisu na-
raz.

(4) O nahliadnutí do spisu oprávnenou osobou sa vy-
hotoví záznam, do ktorého sa zapisuje oznaèenie
oprávnenej osoby, dátum, keï sa tak stalo, a èasový
údaj, odkedy dokedy sa do spisu nahliadalo. Záznam
tvorí prílohu k spisu.
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(5) Na po�iadanie sa úèastníkom konania alebo ich
zástupcom vydá výpis zo spisu podpísaný správcom
alebo ním povereným zamestnancom, za ktorý mo�no
po�adova� úhradu vecných nákladov v sume 5 Sk za
ka�dú stranu výpisu, ak táto vyhlá�ka alebo v�eobecne
záväzný právny predpis3) neustanovuje inak. O tom sa
urobí poznámka v zázname o nahliadnutí do spisu.
Prevzatie výpisu sa potvrdí podpisom �iadate¾a v zázna-
me o nahliadnutí do spisu. Ak sa tak nestane, vydanie
výpisu zo spisu kancelária odmietne. Výpis zo spisu sa
urobí spravidla formou fotokópie.

(6) Ak sa spis, prípadne niektorá èas� spisu, prípad-
ne evidenèná pomôcka vedie v elektronickej forme,
oprávneným osobám sa mô�e umo�ni� nahliada� do
spisu alebo evidenèných pomôcok aj prostredníctvom
elektronického pripojenia.

§ 22

Predlo�enie spisu ministerstvu

(1) Ak o to ministerstvo písomne po�iada, správca
predlo�í spis ministerstvu v lehote urèenej minister-
stvom, a to osobne alebo doporuèene po�tou. O predlo-
�ení spisu sa urobí v registri poznámka. �iados� minis-
terstva o predlo�enie spisu spolu s dokladom
o doruèení spisu a záznamom o vrátení spisu sa zalo�í
do spisu bezodkladne po jeho vrátení.

(2) Ak ministerstvo po�iada o predlo�enie spisu vypo-
�ièaného inému správcovi, správca v lehote urèenej na
predlo�enie spisu ministerstvo písomne odká�e, aby
o predlo�enie spisu po�iadalo správcu, ktorý má spis
vypo�ièaný.

(3) A� do èasu, kým ministerstvo spis nevráti, písom-
nosti patriace do spisu sa ukladajú do náhradného spi-
sového obalu, ktoré sa bezodkladne po vrátení spisu
oèíslujú a zalo�ia do vráteného spisu.

§ 23

Vypo�ièiavanie spisov iným správcom

(1) Ak bol poèas re�trukturalizácie alebo poèas do-
zornej správy vyhlásený konkurz, kancelária správcu
alebo dozorného správcu vypo�ièia predmetný spis na
písomné po�iadanie kancelárii nového správcu, o èom
sa vyhotoví zápis rovnako ako pri odovzdaní spisu;
ustanovenie § 20 platí primerane.

(2) V prípade zmeny správcu a písomného záujmu
nového správcu o ïal�ie vypo�ièanie spisu kancelária
správcu alebo dozorného správcu, ktorá spis vypo�ièa-
la, vypo�ièia ho kancelárii nového správcu. O tom sa
vyhotoví zápis medzi kanceláriou nového správcu, kan-
celáriou doteraj�ieho správcu a kanceláriou správcu,
ktorý spis vypo�ièal, obdobne ako pri odovzdaní spisu;
ustanovenie § 20 platí primerane.

(3) Vypo�ièaný spis sa pripojí ako príloha k súvisia-
cemu spisu. O tom sa v registri dotknutých správcov
urobí poznámka. Vypo�ièaný spis sa do registra nového
správcu nezapisuje. Len èo vypo�ièaný spis nie je po-
trebný, vráti sa správcovi, ktorý spis vypo�ièal. O vráte-
ní spisu sa vyhotoví záznam obdobne ako pri odovzdaní
spisu.

§ 24

Pou�ívanie niektorých písomností tvoriacich spis

Písomnosti, ktoré treba pou�i�, predlo�i�, zapo�ièa�
alebo ulo�i� do trezoru, mo�no v spise na nevyhnutný
èas nahradi� kópiou. Za príslu�ný spisový preh¾ad sa
v týchto prípadoch vlo�í preh¾ad pou�ívaných a uscho-
vaných písomností, v ktorom sa uvedie, kedy sa písom-
nos� nahradila kópiou a kde sa písomnos� nachádza.

§ 25

Vydávanie výpisov a potvrdení

(1) Na po�iadanie správca vydá tým, ktorí to potrebu-
jú na uplatnenie alebo bránenie práva, výpis alebo po-
tvrdenie o skutoènostiach známych zo spisu, ak to ne-
po�kodí oprávnené záujmy dl�níka (úpadcu) alebo
úèastníkov konania. V prípade pochybnosti sa správca
alebo �iadate¾ mô�e obráti� na ministerstvo, aby zbavilo
správcu mlèanlivosti. O tom správca �iadate¾a pouèí.
Vo veciach, v ktorých správca nie je povinný zachová-
va� mlèanlivos�, vydá výpis alebo potvrdenie o skutoè-
nostiach známych zo spisu v�dy.

(2) Za ka�dú stranu výpisu alebo potvrdenia o sku-
toènostiach známych zo spisu, pokia¾ nejde o fotokópiu
pre úèastníka konania alebo jeho zástupcu pod¾a § 21
ods. 5, mô�e správca po�adova� úhradu vecných nákla-
dov v sume 50 Sk, ak v�eobecne záväzný právny
predpis3) neustanovuje inak. Úhradu vecných nákla-
dov nie je mo�né po�adova�, ak sa o výpis zo spisu alebo
o potvrdenie o skutoènostiach známych zo spisu �iada
vo veci, v ktorej správca nemá povinnos� zachováva�
mlèanlivos� (§ 6 ods. 3 zákona).

§ 26

Úschova spisov, registrov
a iných evidenèných pomôcok

A� do èasu, kým spis nie je skonèený, ukladá sa
v uzamykate¾ných priestoroch príslu�nej kancelárie
tak, aby bol ihneï dostupný. Potom sa ulo�í do spisov-
ne vytvorenej v kancelárii alebo iných súvisiacich prie-
storoch. Ulo�enie spisu do spisovne sa vyznaèí v regis-
tri poznámkou �Spisovòa� a dátumom ulo�enia spisu
do spisovne. Ak sa spis dostane znovu do obehu, po-
známka sa preèiarkne. Rovnako sa nakladá s registra-
mi a inými evidenènými pomôckami. O spisoch, regis-
troch a iných evidenèných pomôckach ulo�ených
v spisovni sa vyhotoví zoznam, v ktorom sa vedú spôso-
bom, ktorý umo�òuje ich rýchle vyh¾adanie.

§ 27

Rekon�trukcia spisu

Ak sa spis celkom alebo sèasti znièil alebo stratil, vy-
koná sa rekon�trukcia spisu pod¾a záznamov v registri
a iných evidenèných pomôckach, pod¾a súdneho spisu
a nových spisov vytvorených predchádzajúcim správ-
com (§ 20 ods. 4) a iných �etrení vykonaných správcom.
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§ 28

Forma spisu

(1) Spis sa vedie v písomnej forme. Písomnú formu
spisu alebo èasti spisu mo�no nahradi� aplikáciou. Ak
sa spis alebo èas� spisu vedie technickými a programo-
vými prostriedkami neschválenými ministerstvom, ve-
die sa aj v písomnej forme; ustanovenie odseku 2 tým
nie je dotknuté.

(2) Evidenèné pomôcky, ktoré tvoria súèas� spisu, sa
vedú v písomnej forme, ktorú mo�no nahradi� apliká-
ciou. Ak sa evidenèná pomôcka, ktorá tvorí súèas� spi-
su, vedie technickými a programovými prostriedkami
neschválenými ministerstvom, aspoò raz za �es� me-
siacov sa prevedie do písomnej formy.

(3) Ak sa spis alebo èas� spisu vedie aplikáciou,
v kancelárii správcu sa aspoò raz tý�denne zabezpeèí
zálohovanie údajov.

(4) Ak sa spis alebo èas� spisu, ktorý sa vedie apliká-
ciou, odovzdáva, predkladá alebo vypo�ièiava tomu,
kto nemá aplikáciu spôsobilú spis alebo èas� spisu ïa-
lej vies� v elektronickej forme, prevedie sa do písomnej
formy.

�TVRTÁ ÈAS�

SPOLOÈNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

§ 29

Spoloèné ustanovenia

(1) V spisoch, registroch ani iných evidenèných po-
môckach, napríklad v knihe prijatých podaní alebo

v doruèovacej knihe, sa nesmú odstraòova� trvalé zápi-
sy, vytrháva� strany ani vymieòa� listy.

(2) Zápisy v spisoch, registroch alebo iných evidenè-
ných pomôckach sa vykonajú ihneï, ako sa ten, kto má
zápis urobi�, dozvie o skutoènosti rozhodnej pre zápis.
Zápisy sa robia trvalým spôsobom tak, aby boli dobre
vidite¾né, èitate¾né, nezamieòali sa s inými zápismi
a nepo�kodzovali obsah písomnosti. Ten, kto zápis
robí, zápis podpí�e. Nesprávne zápisy mo�no opravi�
len tak, �e zostane èitate¾ný pôvodný zápis; ten, kto op-
ravu vykonal, urobí ved¾a opravy záznam �Opravu vy-
konal�, uvedie deò opravy a podpí�e sa. V tých písom-
nostiach, ktoré treba vráti�, sa trvalé zápisy nerobia.
Tieto zápisy sa urobia v ich kópiách, prípadne v zázna-
moch o ich obsahu, ktoré sa k nim pripoja. Ak obsah pí-
somnosti zalo�enej do spisu èasom prestane by� èita-
te¾ný, pripojí sa k nej kópia.

(3) Pri písaní dátumu alebo dòa sa uvádza deò, me-
siac a kalendárny rok, prípadne posledné dve èísla ka-
lendárneho roka. Pri písaní oznaèenia osoby sa uvádza
aspoò meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo
názov.

(4) V kancelárii sa mô�u pou�íva� pri niektorých zá-
pisoch peèiatky. Na peèiatkovanie mô�e by� pou�itá len
fialová farba alebo èervená farba.

§ 30

Úèinnos�

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Daniel Lip�ic v. r.
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