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ZÁKON
z 9. decembra 2004
o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).

Èl. I

§4

PRVÁ ÈAS
PREDMET ZÁKONA A ZÁKLADNÉ ZÁSADY
§1
Tento zákon upravuje rieenie úpadku dlníka speòaením majetku dlníka a kolektívnym uspokojením
jeho verite¾ov alebo postupným uspokojením verite¾ov
dlníka spôsobom dohodnutým v retrukturalizaènom
pláne; zákon upravuje aj rieenie hroziaceho úpadku
dlníka a oddlenie fyzickej osoby.
§2
Tento zákon sa nevzahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlníka, ktorým je tát, tátna rozpoètová organizácia, tátna príspevková organizácia, tátny
fond, obec, vyí územný celok alebo iná osoba, za ktorej vetky záväzky zodpovedá alebo ruèí tát. Tento zákon sa nevzahuje ani na usporiadanie majetkových
pomerov dlníka, ktorým je Národná banka Slovenska,
Fond ochrany vkladov alebo Garanèný fond investícií.
§3
(1) Dlník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlený. Ak dlník podá návrh na povolenie retrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu,
rozumie sa tým, e je v úpadku.
(2) Platobne neschopný je ten, kto má viac ako jedného verite¾a a nie je schopný plni 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peòaný záväzok. Za jednu poh¾adávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlníka sa
povaujú vetky poh¾adávky, ktoré poèas 90 dní pred
podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému verite¾ovi.
(3) Predlený je ten, kto je povinný vies úètovníctvo
pod¾a osobitného predpisu,1) má viac ako jedného verite¾a a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho
majetku.
(4) Podrobnosti o spôsobe urèenia platobnej neschopnosti a predlenia ustanoví veobecne záväzný
1

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.

(1) Dlník je povinný predchádza úpadku. Ak dlníkovi hrozí úpadok, je povinný prija bez zbytoèného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.
(2) Ak je dlník povinný úètova pod¾a osobitného
predpisu,1) je povinný sústavne sledova vývoj svojej
finanènej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol vèas zisti prípadnú hrozbu úpadku a prija opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia.
§5
Ak sa úpadok dlníka riei spôsobom ustanoveným
týmto zákonom, súd, správca a verite¾ský výbor postupujú pri rieení úpadku dlníka tak, aby dosiahli pre
verite¾ov èo najvyiu mieru uspokojenia ich poh¾adávok; dlník je pritom povinný poskytova bez zbytoèného odkladu vetku súèinnos, ktorú mono od neho
spravodlivo poadova.
§6
Veritelia s rovnakými právami majú pri rieení úpadku dlníka rovnaké postavenie; zvýhodòovanie niektorých verite¾ov je neprípustné.
Vymedzenie niektorých pojmov
§7
Konanie s odbornou starostlivosou
Konaním s odbornou starostlivosou sa na úèely tohto zákona rozumie konanie so starostlivosou primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby po zoh¾adnení vetkých dostupných informácií, ktoré sa
týkajú alebo môu ma vplyv na jej konanie.
§8
Zabezpeèovacie právo
Zabezpeèovacím právom sa na úèely tohto zákona rozumie záloné právo, zádrné právo, zabezpeèovací
prevod práva a zabezpeèovací prevod poh¾adávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a úèinky.
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Poh¾adávka zabezpeèená zabezpeèovacím právom sa
na úèely tohto zákona povauje do výky jej zabezpeèenia za zabezpeèenú poh¾adávku.

c)

§9
Spriaznená osoba
(1) Spriaznenou osobou právnickej osoby sa na úèely
tohto zákona rozumie
a) tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu,
vedúci zamestnanec,2) prokurista alebo èlen dozornej rady právnickej osoby,
b) fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má
v právnickej osobe kvalifikovanú úèas,
c) tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu,
vedúci zamestnanec, prokurista alebo èlen dozornej
rady právnickej osoby uvedenej v písmene b),
d) blízka osoba3) fyzickej osoby uvedenej v písmenách
a) a c),
e) iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba
alebo niektorá z osôb uvedených v písmenách a) a
d) kvalifikovanú úèas.
(2) Spriaznenou osobou fyzickej osoby sa na úèely
tohto zákona rozumie blízka osoba fyzickej osoby, ako aj
právnická osoba, v ktorej má fyzická osoba kvalifikovanú úèas.
(3) Kvalifikovanou úèasou sa na úèely tohto zákona
rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci
aspoò 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo monos
uplatòovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý
je porovnate¾ný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na úèely tohto zákona
rozumie podiel draný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má drite¾ nepriameho podielu kvalifikovanú úèas.
§ 10
Bené právne úkony
(1) Bené právne úkony podnikate¾a alebo osoby vykonávajúcej inú èinnos ako podnikanie na úèely tohto zákona sú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpeèenie riadneho výkonu tých èinností,
ktoré sú predmetom ich podnikania alebo inej èinnosti.
(2) Bené právne úkony fyzickej osoby na úèely tohto
zákona sú tie tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne
potrebné na zabezpeèenie jej ivotných potrieb, ako aj
ivotných potrieb tých, voèi ktorým má fyzická osoba
vyivovaciu povinnos.
(3) Za bený právny úkon na úèely tohto zákona sa
nepovauje
a) zaloenie obchodnej spoloènosti, drustva alebo inej
právnickej osoby,
b) nadobudnutie úèasti alebo prevod úèasti na ob2
3

) § 9 ods. 3 a § 42 ods. 2 Zákonníka práce.
) § 116 Obèianskeho zákonníka.

d)
e)

f)
g)
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chodnej spoloènosti, drustve alebo inej právnickej
osobe,
prevod nehnute¾nosti alebo prenájom nehnute¾nosti
alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlníka, prípadne ich zaaenie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôièke alebo o inom
doèasnom poskytnutí alebo prijatí peòaných prostriedkov,
zabezpeèenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho
záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie s¾ubu odkodnenia za kodu spôsobenú
treou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodòujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy verite¾ov na uspokojení ich poh¾adávok.

DRUHÁ ÈAS
KONKURZ
PRVÁ HLAVA
VYHLÁSENIE KONKURZU
§ 11
Návrh na vyhlásenie konkurzu
(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslunom súde (ïalej len súd). Návrh na vyhlásenie
konkurzu môe poda dlník, verite¾, likvidátor dlníka
alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon.
(2) Dlník v úpadku je povinný poda návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa
pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedie
o svojom úpadku. Túto povinnos v mene dlníka má
rovnako tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu dlníka, likvidátor dlníka a zákonný zástupca
dlníka.
(3) Verite¾ je oprávnený poda návrh na vyhlásenie
konkurzu, ak je dlník voèi nemu viac ako 30 dní
v omekaní s plnením peòaného záväzku a zároveò
mono odôvodnene predpoklada platobnú neschopnos tohto dlníka. Platobnú neschopnos dlníka mono odôvodnene predpoklada vtedy, ak je dlník viac
ako 30 dní v omekaní s plnením aspoò dvoch vykonate¾ných alebo písomne uznaných peòaných poh¾adávok aspoò dvoch verite¾ov, napriek tomu, e bol verite¾mi týchto poh¾adávok písomne vyzvaný na ich
zaplatenie.
(4) Ak osoba povinná poda návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlníka poruí povinnos vèas poda návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovedá verite¾om za
kodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla, ibae preukáe, e konala s odbornou starostlivosou. Táto povinnos sa nepovauje za splnenú, ak súd návrh na vyhlá-
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senie konkurzu odmietol alebo konkurzné konanie
zastavil z dôvodu spävzatia návrhu. Ak návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný vèas, predpokladá sa,
e výka kody, ktorá tým verite¾om vznikla, je suma
ich poh¾adávok, ktoré po zruení konkurzu alebo zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku
zostali neuspokojené, ibae sa preukáe iná výka kody. Nárok na náhradu kody za nesplnenie tejto povinnosti sa premlèí jeden rok od zruenia konkurzu alebo
zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku.
(5) Ak súd konkurzné konanie zaèaté na základe návrhu verite¾a na vyhlásenie konkurzu zastaví z dôvodu
osvedèenia platobnej schopnosti dlníka, verite¾ zodpovedá dlníkovi, ako aj iným osobám za kodu, ktorá
im v súvislosti s úèinkami zaèatia konkurzného konania vznikla, ibae preukáe, e pri podávaní návrhu na
vyhlásenie konkurzu postupoval s odbornou starostlivosou. Táto zodpovednos sa rovnako vzahuje aj na
tatutárny orgán alebo èlena tatutárneho orgánu,
ktorý rozhodol v mene verite¾a o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu.
§ 12
Náleitosti návrhu
(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahova
veobecné náleitosti návrhu pod¾a osobitného predpisu.4) Podpis navrhovate¾a musí by v návrhu úradne
osvedèený.
(2) Návrh verite¾a na vyhlásenie konkurzu musí obsahova aj skutoènosti, z ktorých verite¾ovi vyplýva
oprávnenie poda návrh a ktoré odôvodòujú platobnú
neschopnos dlníka; k návrhu je verite¾ povinný pripoji listiny, ktoré preukazujú poh¾adávku, ktorá mu zakladá oprávnenie poda návrh, a ktoré odôvodòujú platobnú neschopnos dlníka. Poh¾adávka verite¾a, ktorý
podáva návrh, sa povauje za preukázanú, ak je uznaná dlníkom na listine s úradne osvedèeným podpisom
dlníka alebo doloená právoplatným rozhodnutím
súdu alebo iného orgánu. Návrh je verite¾ povinný
poda v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.
(3) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva verite¾,
ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizaènú zloku podniku, v návrhu je povinný uvies aj zástupcu na doruèovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k návrhu je povinný pripoji aj
listiny preukazujúce, e zástupca poverenie na doruèovanie písomností prijal.
(4) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlník,
k návrhu je povinný pripoji zoznam svojho majetku,
zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb. Ak dlník úètuje pod¾a osobitného predpisu,1) k návrhu je povinný pripoji aj poslednú riadnu
individuálnu úètovnú závierku spolu s mimoriadnou
individuálnou úètovnou závierkou, ak bola vyhotovená
neskôr ako posledná riadna individuálna úètovná zá4

) § 42 ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku.
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vierka; ak bola individuálna úètovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripoji
aj správu audítora.
§ 13
Preddavok
(1) Navrhovate¾ je povinný pred podaním návrhu na
vyhlásenie konkurzu zaplati na úèet súdu preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbeného správcu
(ïalej len preddavok). Zaplatenie preddavku je navrhovate¾ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doloi dokladom osvedèujúcim jeho zaplatenie. Ak súd
návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo navrhovate¾ pred zaèatím konkurzného konania vezme návrh
spä, preddavok sa vráti navrhovate¾ovi.
(2) Povinnos zaplati preddavok nemá likvidátor
dlníka, ktorý vykonal likvidaènú úètovnú súvahu
a zistil, e majetok dlníka nepostaèuje ani na úhradu
preddavku. Odmenu a výdavky predbeného správcu
v tom prípade platí tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu dlníka; ak tieto orgány nie sú ustanovené, odmenu a výdavky predbeného správcu platí
tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu dlníka, ktorý vykonával funkciu naposledy. O nároku
predbeného správcu voèi týmto osobám súd rozhodne v uznesení o urèení odmeny a výdavkov predbeného správcu; proti uzneseniu môe poda odvolanie
ten, kto má odmenu a výdavky predbeného správcu
plati.
§ 14
Zaèatie konkurzného konania
(1) Ak súd zistí, e návrh na vyhlásenie konkurzu spåòa zákonom ustanovené náleitosti, najneskôr do 15
dní od doruèenia návrhu rozhodne o zaèatí konkurzného konania. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu v rovnakej lehote uznesením odmietne. Uznesenie o zaèatí
konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí
návrhu súd doruèí navrhovate¾ovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverejòuje v Obchodnom vestníku.
(2) Súd nevyzýva navrhovate¾a na opravu ani doplnenie neúplného alebo nesprávneho návrhu na vyhlásenie konkurzu. Súd návrh verite¾a na vyhlásenie konkurzu pred zaèatím konkurzného konania dlníkovi
nedoruèuje ani dlníka nevyzýva, aby sa k návrhu na
vyhlásenie konkurzu vyjadril.
(3) O zaèatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa zaèína konkurzné konanie.
(4) Zaèatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa
na majetok toho istého dlníka zaèalo iné konkurzné
konanie. Ak poèas konkurzného konania dôjde súdu
ïalí návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlníka, súd o òom rozhodne, ako by lo o návrh na
pristúpenie do konkurzného konania.
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(5) Zaèatie konkurzného konania má tieto úèinky:
a) dlník je povinný obmedzi výkon èinnosti len na
bené právne úkony; ak dlník poruí túto povinnos, platnos právneho úkonu tým nie je dotknutá,
právnemu úkonu vak mono v konkurze odporova,
b) na majetok patriaci dlníkovi nemono zaèa konanie o výkon rozhodnutia alebo exekuèné konanie; u
zaèaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekuèné
konania sa preruujú,
c) na majetok patriaci dlníkovi nemono pre záväzok
dlníka zabezpeèený zabezpeèovacím právom zaèa
ani pokraèova vo výkone zabezpeèovacieho práva;
tento úèinok sa nevzahuje na výkon zabezpeèovacieho práva vzahujúceho sa na peòané prostriedky, poh¾adávky z úètu v banke5) alebo v poboèke zahraniènej banky,6) tátne dlhopisy, prevodite¾né
cenné papiere7) alebo na pokraèovanie vo výkone zabezpeèovacieho práva dobrovo¾nou drabou pod¾a
osobitného predpisu.8)
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, úèinky zaèatia
konkurzného konania zanikajú vyhlásením konkurzu
alebo zverejnením uznesenia o zastavení konkurzného
konania v Obchodnom vestníku. Uznesenie o zastavení
konkurzného konania súd vdy bezodkladne po jeho
vydaní zverejní v Obchodnom vestníku.
§ 15
Spävzatie návrhu
(1) Navrhovate¾ môe vzia svoj návrh na vyhlásenie
konkurzu spä a do vydania uznesenia o vyhlásení
konkurzu. Po zaèatí konkurzného konania je na spävzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu potrebný súhlas
vetkých úèastníkov konkurzného konania.
(2) Ak je návrh na vyhlásenie konkurzu vzatý spä
pod¾a odseku 1 po zaèatí konkurzného konania, súd
konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví.
§ 16
Preruenie a zastavenie konkurzného konania
(1) Ak súd poèas konkurzného konania zaène retrukturalizaèné konanie, ktoré sa týka toho istého dlníka, prebiehajúce konkurzné konanie sa do zastavenia retrukturalizaèného konania alebo do povolenia
retrukturalizácie preruuje; ak súd v retrukturalizaènom konaní retrukturalizáciu dlníka povolí, preruené konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví. To isté platí, ak u prebieha retrukturalizaèné
konanie a súd oh¾adom toho istého dlníka zaène konkurzné konanie. Poèas preruenia konkurzného konania z dôvodu prebiehajúceho retrukturalizaèného konania úèinky pod¾a § 14 ods. 5 nepôsobia.
(2) Do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd
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preruí konkurzné konanie na návrh dlníka, ak dlník
preukáe, e ním poverený správca pripravuje retrukturalizaèný posudok. Súd pokraèuje v preruenom
konkurznom konaní po uplynutí 30 dní od preruenia
konkurzného konania. Na opakovaný návrh dlníka
súd neprihliada.
§ 17
Zastavenie konkurzného konania pre zaplatenie
poh¾adávky
(1) Ak dlník do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu preukáe, e zaplatil vetky splatné poh¾adávky
verite¾ov, ktorí sú úèastníkmi konkurzného konania,
súd konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví. Uznesenie súd doruèí vetkým úèastníkom konkurzného konania.
(2) Konkurzné konanie pod¾a odseku 1 mono zastavi len do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu.
§ 18
Vyhlásenie konkurzu na základe návrhu dlníka
Ak sa konkurzné konanie zaèalo na základe návrhu
dlníka, súd najneskôr do piatich dní od zaèatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlníka konkurz
alebo dlníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbeného
správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.
§ 19
Vyhlásenie konkurzu na základe návrhu verite¾a
(1) Ak sa konkurzné konanie zaèalo na základe návrhu verite¾a, súd do piatich dní od zaèatia konkurzného
konania doruèí dlníkovi do vlastných rúk rovnopis návrhu aj s prílohami spolu s výzvou, aby sa do 10 dní od
doruèenia výzvy vyjadril k návrhu a osvedèil svoju platobnú schopnos s pouèením, e inak bude na jeho majetok vyhlásený konkurz; výzva sa nezverejòuje v Obchodnom vestníku.
(2) Ak dlník neosvedèí svoju platobnú schopnos
pod¾a odseku 1, súd môe do piatich dní od uplynutia
lehoty pod¾a odseku 1 urèi dlníkovi lehotu nie dlhiu
ako 10 dní na predloenie ïalích dôkazov. Ak súd dlníkovi lehotu na predloenie ïalích dôkazov neurèí
alebo dlník ani v dodatoènej lehote urèenej súdom neosvedèí svoju platobnú schopnos, súd najneskôr do
piatich dní od uplynutia lehoty pod¾a odseku 1 alebo od
uplynutia lehoty na predloenie ïalích dôkazov vyhlási na majetok dlníka konkurz, alebo dlníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbeného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.
(3) Ak dlník v konkurznom konaní, ktoré sa zaèalo
na základe návrhu verite¾a, osvedèí svoju platobnú
schopnos, súd konkurzné konanie najneskôr do pia-

5

) § 2 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6

) § 2 ods. 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 554/2004 Z. z.

7

) § 5 písm. e) zákona è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8

) Zákon è. 527/2002 Z. z. o dobrovo¾ných drabách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
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tich dní od uplynutia lehoty pod¾a odseku 1 alebo od
uplynutia lehoty na predloenie ïalích dôkazov uznesením zastaví. Uznesenie súd doruèí úèastníkom konkurzného konania; uznesenie tie bezodkladne zverejní
v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môe poda
odvolanie verite¾, ktorý je úèastníkom konkurzného
konania. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní
od predloenia veci.
(4) Ak odvolací súd zistí, e súd prvého stupòa rozhodol o zastavení konkurzného konania pre osvedèenie
platobnej schopnosti dlníka nesprávne, rozhodnutie
súdu prvého stupòa zmení tak, e vyhlási na majetok
dlníka konkurz. Inak rozhodnutie súdu prvého stupòa potvrdí. Pre rozhodnutie odvolacieho súdu je rozhodujúci stav v èase rozhodnutia súdu prvého stupòa.
§ 20
Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok
majetku
(1) Ak súd v konkurznom konaní po tom, èo ustanovil
dlníkovi predbeného správcu, zistí, e majetok dlníka nebude postaèova ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlníka najneskôr do 30 dní od
ustanovenia predbeného správcu vyhlási konkurz.
(2) Súd vyhlási na majetok dlníka konkurz po tom,
èo ustanovil dlníkovi predbeného správcu aj vtedy,
ak úèastník konkurzného konania zloí na úèet súdu
preddavok na úhradu nákladov konkurzu. Z preddavku na úhradu nákladov konkurzu sa platí odmena
správcu ustanoveného v konkurze. Preddavok na
úhradu nákladov konkurzu môe verite¾ v konkurze
uplatni ako poh¾adávku proti podstate.
(3) Uznesenie o zastavení konkurzného konania pre
nedostatok majetku súd doruèí úèastníkom konkurzného konania. Proti uzneseniu môe poda odvolanie
kadý verite¾ dlníka. Podanie odvolania verite¾om, ktorý nie je úèastníkom konkurzného konania, sa povauje za pristúpenie do konkurzného konania.
(4) Ak odvolací súd zistí, e súd prvého stupòa rozhodol o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku nesprávne, rozhodnutie súdu prvého stupòa
zmení tak, e vyhlási na majetok dlníka konkurz. Inak
rozhodnutie súdu prvého stupòa potvrdí. Odvolací súd
vyhlási konkurz na majetok dlníka aj vtedy, ak verite¾,
ktorý podal odvolanie, zloí na úèet súdu preddavok na
úhradu nákladov konkurzu.
(5) Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok
majetku, úèinky zaèatia konkurzného konania zanikajú a zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre
nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Súd zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku bezodkladne po tom, èo
uznesenie nadobudne právoplatnos. Ak je dlník zapísaný do obchodného registra, súd právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku doruèí príslunému registrovému súdu.
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§ 21
Predbený správca
(1) Predbený správca zisuje, èi majetok dlníka
bude postaèova aspoò na úhradu nákladov konkurzu;
predbený správca je pritom povinný vychádza aj
z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých mono
odôvodnene predpoklada ich odporovate¾nos. Predbenému správcovi patria pri zisovaní majetku dlníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa pouijú primerane. Súd môe
v súvislosti so zisovaním majetnosti dlníka uklada
predbenému správcovi pokyny, ktorými je predbený
správca viazaný. Predbený správca je povinný bezodkladne po zistení dlníkovej majetnosti alebo nemajetnosti informova o tejto skutoènosti súd.
(2) Ak zoznam záväzkov dlníka a zoznam majetku
dlníka nebol súèasou návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlník je povinný najneskôr do 15 dní od ustanovenia predbeného správcu zostavi a odovzda tieto zoznamy predbenému správcovi. Zoznam majetku
a zoznam záväzkov je dlník povinný podpísa a výslovne v nich uvies, e vetky uvedené údaje sú pravdivé
a úplné; podpis dlníka musí by úradne osvedèený.
(3) Predbený správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch
predbeného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu. Odmena a výdavky predbeného
správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na úèet
súdu. Nevyplatená èas preddavku slúi ako záloha na
èinnos správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie
zastavilo, nevyplatená èas preddavku sa vráti zloite¾ovi preddavku. Ak preddavok nepostaèuje na úhradu
odmeny a výdavkov predbeného správcu, neuhradená
èas odmeny a výdavkov sa v konkurze povauje za poh¾adávku proti podstate. Rovnako zloite¾ preddavku
môe preddavok zaplatený na úèet súdu uplatni
v konkurze ako poh¾adávku proti podstate. Uznesenie
o výke odmeny a výdavkoch predbeného správcu súd
doruèí predbenému správcovi a zloite¾ovi preddavku.
Proti uzneseniu môe poda odvolanie predbený
správca, zloite¾ preddavku alebo ten, kto má odmenu
a výdavky predbeného správcu plati.
(4) Predbený správca vykonáva funkciu do zániku
úèinkov zaèatia konkurzného konania. Ak je konkurzné konanie z dôvodu prebiehajúceho retrukturalizaèného konania preruené, predbený správca nekoná.
(5) Na odvolanie a ustanovenie predbeného správcu
a doh¾ad súdu nad èinnosou predbeného správcu sa
pouijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu
a doh¾ade súdu nad správcom poèas konkurzu.
§ 22
Uznesenie o vyhlásení konkurzu
(1) V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví
správcu a vyzve verite¾ov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje poh¾adávky; v uznesení tie pouèí verite¾ov
o spôsobe prihlasovania poh¾adávok, následkoch ne-
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dodrania lehoty na prihlasovanie poh¾adávok a následkoch nesprávneho prihlásenia poh¾adávok. Ak súd
v konkurznom konaní u ustanovil predbeného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbeného správcu.
(2) Uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doruèí
úèastníkom konkurzného konania, správcovi, príslunému daòovému orgánu, colnému riadite¾stvu a ïalím súdu známym orgánom, ktoré vedú s dlníkom konanie, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu
preruuje; uznesenie tie bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
(3) Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môe poda
odvolanie dlník, ak nie je navrhovate¾om. Ak odvolací
súd zistí, e súd prvého stupòa rozhodol o vyhlásení
konkurzu nesprávne, rozhodnutie súdu prvého stupòa
zmení tak, e zastaví konkurzné konanie; inak rozhodnutie súdu prvého stupòa potvrdí. Odvolací súd rozhodne o odvolaní najneskôr do 30 dní od predloenia
veci. Pre rozhodnutie odvolacieho súdu je rozhodujúci
stav v èase rozhodnutia súdu prvého stupòa.
§ 23
Zaèatie konkurzu
(1) Vyhlásením konkurzu sa zaèína konkurz. Konkurz sa povauje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlník stáva úpadcom.
(2) Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
zaèalo alebo prebiehalo retrukturalizaèné konanie.
Ak poèas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
retrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie retrukturalizácie uznesením odmietne.
DRUHÁ HLAVA
ÚÈASTNÍCI KONKURZNÉHO KONANIA
§ 24
Úèastníci konkurzného konania
(1) Úèastníkmi konkurzného konania sú dlník
(úpadca), navrhovate¾ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje poh¾adávky.
(2) A do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu
môe do konkurzného konania pristúpi verite¾, ktorý
preukáe, e by inak bol oprávnený poda návrh na vyhlásenie konkurzu. O pristúpení do konkurzného konania rozhodne súd do 15 dní od doruèenia návrhu
uznesením na návrh verite¾a, ktorý má do konkurzného konania pristúpi.
(3) Úèastníkmi konkurzného konania sú aj ïalie
osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má
v konkurznom konaní kona; tieto osoby sú úèastníkmi
konkurzného konania pre tú èas konkurzného konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo
povinnostiach.
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§ 25
Vstup do konania
(1) Ak poèas konkurzného konania dôjde k prevodu
alebo prechodu poh¾adávky, ktorá verite¾ovi zakladá
postavenie úèastníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdate¾a poh¾adávky o jeho vstupe do konkurzného konania, ak je v návrhu nadobudnutie poh¾adávky preukázané. Inak návrh na vstup do
konkurzného konania zamietne.
(2) Návrh na vstup do konkurzného konania musí by
doloený listinami, ktoré prevod alebo prechod poh¾adávky preukazujú. Ak ide o návrh na vstup do konkurzného konania z dôvodu prevodu poh¾adávky, podpisy
na listine preukazujúcej prevod poh¾adávky musia by
úradne osvedèené.
(3) Ak návrh na vstup do konkurzného konania podáva verite¾, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizaènú zloku podniku,
v návrhu je povinný uvies zástupcu na doruèovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k návrhu je povinný pripoji aj listiny
preukazujúce, e zástupca poverenie na doruèovanie písomností prijal. Ak si verite¾ zástupcu na doruèovanie
písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doruèova
len zverejnením v Obchodnom vestníku.
(4) O návrhu na vstup do konkurzného konania rozhodne súd do 10 dní od doruèenia úplného návrhu
uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku. Proti uzneseniu môe poda odvolanie ten,
koho sa prevod alebo prechod poh¾adávky priamo týka.
O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloenia veci.
(5) Len èo uznesenie o vstupe do konkurzného konania nadobudne právoplatnos, súd bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od zverejnenia tejto
skutoènosti v Obchodnom vestníku môe práva spojené s nadobudnutou poh¾adávkou v konkurznom konaní vykonáva jej nadobúdate¾.
§ 26
Potvrdenie nadobudnutia poh¾adávky
(1) Ak poèas konkurzného konania dôjde k prevodu
alebo prechodu poh¾adávky, ktorá verite¾ovi zakladá
postavenie úèastníka konkurzného konania, na iného
úèastníka konkurzného konania, súd na návrh nadobúdate¾a poh¾adávky potvrdí prevod alebo prechod poh¾adávky na nadobúdate¾a poh¾adávky, ak je v návrhu
nadobudnutie poh¾adávky preukázané. Inak návrh na
potvrdenie prevodu alebo prechodu poh¾adávky zamietne.
(2) Návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu poh¾adávky musí by doloený listinami, ktoré prevod alebo prechod poh¾adávky preukazujú. Ak ide o návrh na
potvrdenie nadobudnutia poh¾adávky z dôvodu prevodu poh¾adávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod poh¾adávky musia by úradne osvedèené.
(3) O návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu
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poh¾adávky rozhodne súd do 10 dní od doruèenia úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní
v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môe poda
odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod poh¾adávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do
30 dní od predloenia veci.
(4) Len èo uznesenie o potvrdení prevodu alebo prechodu poh¾adávky nadobudne právoplatnos, súd bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od
zverejnenia tejto skutoènosti v Obchodnom vestníku
môe práva spojené s nadobudnutou poh¾adávkou
v konkurznom konaní vykonáva jej nadobúdate¾.
§ 27
Zánik postavenia úèastníka
(1) Ak poèas konkurzného konania dôjde k zániku
alebo prechodu poh¾adávky, ktorá verite¾ovi zakladá
postavenie úèastníka konkurzného konania, zaniká
tým aj jeho právo uplatòova v konkurznom konaní
práva spojené s touto poh¾adávkou; ak sa zánik alebo
prechod vzahuje na vetky poh¾adávky, ktoré verite¾ovi zakladajú postavenie úèastníka konkurzného konania, zaniká tým aj jeho postavenie úèastníka konkurzného konania.
(2) Ak poèas konkurzného konania dôjde k prevodu
poh¾adávky, ktorá verite¾ovi zakladá postavenie úèastníka konkurzného konania, právo uplatòova v konkurznom konaní práva spojené s touto poh¾adávkou
verite¾ovi zanikne, a keï sa v Obchodnom vestníku
zverejní oznam pod¾a § 25 ods. 5 alebo § 26 ods. 4; ak sa
prevod vzahuje na vetky poh¾adávky, ktoré verite¾ovi
zakladajú postavenie úèastníka konkurzného konania, zaniká tým aj jeho postavenie úèastníka konkurzného konania.
(3) Postavenie úèastníka konkurzného konania verite¾ovi zanikne aj vtedy, ak správca vetky poh¾adávky,
ktoré verite¾ovi zakladajú postavenie úèastníka konkurzného konania, èo do právneho dôvodu alebo vymáhate¾nosti poprel a verite¾ v zákonnej lehote nepodal na
súd návrh na ich urèenie, vzal návrh na ich urèenie
spä alebo súd návrh na ich urèenie v celom rozsahu
zamietol.
(4) Postavenie úèastníka konkurzného konania verite¾ovi zanikne aj vtedy, ak vznik ním prihlásenej budúcej poh¾adávky sa stal nemoným a ak sa to vzahuje na
vetky poh¾adávky, ktoré mu zakladajú postavenie
úèastníka konkurzného konania.
(5) Postavenie úèastníka konkurzného konania verite¾ovi zanikne aj vtedy, ak spôsobom ustanoveným
týmto zákonom neprihlási svoju poh¾adávku.
TRETIA HLAVA
PRIHLASOVANIE A POPIERANIE POH¼ADÁVOK
§ 28
Prihlasovanie poh¾adávok
(1) Verite¾, ktorého poh¾adávka voèi úpadcovi vznikla
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pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby
jeho poh¾adávka bola za podmienok ustanovených
týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výaku zo speòaenia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo
musí by v konkurze riadne a vèas uplatnené prihlákou, inak poh¾adávku nemono v konkurze uspokoji
a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce poh¾adávky, ktoré sa uplatòujú prihlákou.
(2) Verite¾, ktorého poh¾adávka voèi úpadcovi je zabezpeèená zabezpeèovacím právom (ïalej len zabezpeèený verite¾), má v konkurze právo, aby jeho zabezpeèená poh¾adávka bola pod¾a poradia rozhodujúceho na
jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výaku zo speòaenia majetku,
ktorým bola zabezpeèená. Toto právo musí by v konkurze riadne a vèas uplatnené v prihláke zabezpeèenej poh¾adávky, inak zanikne.
(3) V konkurze prihlákou uplatòujú poh¾adávky aj
veritelia poh¾adávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ïalej len podmienená poh¾adávka).
Uplatòova práva z podmienenej poh¾adávky vak podmienený verite¾ v konkurze môe, a keï správcovi preukáe vznik podmienenej poh¾adávky, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(4) Ako podmienené poh¾adávky prihlasujú svoje budúce poh¾adávky voèi úpadcovi aj ruèitelia, spoludlníci a zálocovia úpadcu, ako aj ïalie osoby, ktorým
vznikne po vyhlásení konkurzu poh¾adávka voèi úpadcovi, ak budú za neho plni záväzok. Ako podmienené
poh¾adávky prihlasujú svoje budúce poh¾adávky voèi
úpadcovi aj ïalie osoby, ak to ustanovuje tento zákon.
(5) Prihláku spolu s prílohami podáva verite¾
v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláka musí by doruèená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihláku doruèenú po lehote alebo
doruèenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa
v konkurze neprihliada.
(6) Doruèenie prihláky na súd má pre plynutie premlèacej lehoty a zánik práva rovnaké právne úèinky
ako uplatnenie práva na súde.
(7) Správca je povinný najneskôr tretí deò po doruèení prihláky zabezpeèi, aby jeden rovnopis prihláky
spolu s prílohami bol prístupný na nahliadnutie v jeho
kancelárii úpadcovi a verite¾om, ktorí mu doruèili prihláky. Prihláky doruèené správcovi tvoria súèas
správcovského spisu.
§ 29
Náleitosti prihláky
(1) Pre kadú poh¾adávku musí by predloená samostatná prihláka. V prihláke sa vdy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo verite¾a
a úpadcu, právny dôvod vzniku poh¾adávky, poradie
uspokojenia poh¾adávky zo veobecnej podstaty
a suma poh¾adávky s rozdelením na istinu a prísluenstvo, a prísluenstvo s rozdelením pod¾a právneho dôvodu vzniku; prihláka sa podáva na predpísanom tlaèi-
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ve, ktoré musí by datované a podpísané verite¾om. Ak
prihláka tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na
predpísanom tlaèive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihláku sa v konkurze neprihliada.
(2) Ak verite¾ prihlasuje zabezpeèenú poh¾adávku,
v prihláke uvedie aj druh, poradie a právny dôvod
vzniku zabezpeèovacieho práva spolu s urèením majetku, ktorým je zabezpeèená, a sumu, do ktorej je zabezpeèená. Ak prihláka zabezpeèenej poh¾adávky tieto
údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpeèovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie poh¾adávok zanikne.
(3) Ak verite¾ prihlasuje podmienenú poh¾adávku,
v prihláke uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
poh¾adávky. Ak sa v prihláke podmienenej poh¾adávky tento údaj neuvedie, na prihláku podmienenej poh¾adávky sa v konkurze neprihliada.
(4) Ak verite¾ podáva viacero prihláok, k prihlákam
pripojí aj súhrnný preh¾ad údajov uvedených v jednotlivých prihlákach (ïalej len súhrnný preh¾ad). Ak verite¾ podáva ïaliu prihláku dodatoène, súhrnný preh¾ad pripojí k poslednej podanej prihláke; na súhrnné
preh¾ady pripojené k prihlákam podaným skôr sa
v konkurze neprihliada. Ak verite¾ k svojim viacerým
prihlákam nepripojí súhrnný preh¾ad, súhrnný preh¾ad nepredloí na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlaèive alebo súhrnný preh¾ad neobsahuje
údaje uvedené v podaných prihlákach, na jeho prihláky sa v konkurze neprihliada.
(5) Poh¾adávka sa uplatòuje v slovenskej mene. Ak sa
poh¾adávka neuplatní v slovenskej mene, sumu poh¾adávky urèí správca prepoètom pod¾a kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deò vyhlásenia konkurzu. Ak je poh¾adávka uplatnená v mene, ktorej kurz
Národná banka Slovenska nevyhlasuje, sumu poh¾adávky urèí správca s odbornou starostlivosou.
(6) K prihláke sa pripájajú listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláke. Ak sa prihlasuje postúpená
poh¾adávka, k prihláke sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie poh¾adávky verite¾om. Ak poh¾adávku prihlasuje verite¾, ktorý je povinný vies úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,1) k prihláke pripojí
aj vyhlásenie, e poh¾adávku eviduje v úètovníctve,
inak je správca povinný poh¾adávku uplatnenú v prihláke poprie. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláke vzahujú na viaceré prihláky, staèí
ich pripoji k súhrnnému preh¾adu.
(7) Ak sa prihlasuje nepeòaná poh¾adávka, k prihláke sa pripojí aj znalecký posudok urèujúci hodnotu nepeòanej poh¾adávky. Ak sa znalecký posudok
k prihláke nepeòanej poh¾adávky nepripojí, na prihláku nepeòanej poh¾adávky sa v konkurze neprihliada.
(8) Ak verite¾ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizaènú zloku podniku,
v prihláke je povinný uvies zástupcu na doruèovanie
písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláke je povinný pripoji aj
listiny preukazujúce, e zástupca poverenie na doruèovanie písomností prijal. Ak si verite¾ zástupcu na doru-
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èovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti
doruèova len zverejnením v Obchodnom vestníku.
(9) Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzva verite¾a
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihláky; na poiadanie sú vak povinní vyda verite¾ovi potvrdenie o doruèení prihláky. Správca je tie povinný v potvrdení uvies, èi prihláku mono pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 povaova za úplnú; o prípadných
nedostatkoch prihláky je správca povinný verite¾a v potvrdení pouèi. Prihláku môe verite¾ opravi alebo doplni len do uplynutia lehoty na prihlasovanie poh¾adávok.
§ 30
Zodpovednos verite¾a za nesprávnos prihláky
(1) Verite¾ zodpovedá za nesprávnos údajov uvedených v prihláke. Ak správca poh¾adávku verite¾a poprie a súd v konaní o urèení popretej poh¾adávky urèí,
e verite¾ nemal nárok na zaplatenie prihlásenej sumy
alebo mal nárok na zaplatenie sumy niej ako 75 %
z prihlásenej sumy, verite¾ je povinný zaplati v prospech dotknutej podstaty pokutu vo výke urèenej súdom, ibae preukáe, e pri prihlasovaní poh¾adávky
postupoval s odbornou starostlivosou; nárok na zaplatenie pokuty uplatòuje správca. Právo verite¾ov na
náhradu kody tým nie je dotknuté. Ustanovenie sa pouije rovnako, ak súd v konaní o urèení popretej poh¾adávky urèí, e verite¾ nemal nárok na zabezpeèovacie
právo uplatnené v prihláke, mal nárok na zabezpeèovacie právo v horom poradí, ako uplatnil v prihláke
alebo mal nárok na horie poradie na uspokojenie poh¾adávky zo veobecnej podstaty, ako uplatnil v prihláke.
(2) Pokutu pod¾a odseku 1 urèí súd vo výke 0,1 a
0,2 % za kadý deò od prihlásenia poh¾adávky a do
právoplatného skonèenia konania o urèení popretej poh¾adávky z tej sumy popretej poh¾adávky, ktorá prevyuje sumu urèenú súdom v konaní o urèení popretej
poh¾adávky; ak túto sumu nie je moné urèi, pokuta
sa urèí z celej sumy popretej poh¾adávky. Súd pri urèení výky pokuty prihliadne na okolnosti, za ktorých
k nesprávnemu prihláseniu poh¾adávky dolo.
(3) Povinnos verite¾a zaplati pokutu pod¾a odseku 2
vznikne aj vtedy, ak verite¾ pred rozhodnutím súdu
v konaní o urèení poh¾adávky vzal návrh na urèenie popretej poh¾adávky spä, ak nepodal prihláku dobromyse¾ne. Pokuta sa v tom prípade urèí z celej sumy popretej poh¾adávky.
§ 31
Zoznam poh¾adávok
(1) Prihlásené poh¾adávky spolu s údajmi uvedenými
v prihláke správca priebene zapisuje do zoznamu poh¾adávok tak, aby koneèný zoznam poh¾adávok vyhotovil do 10 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie poh¾adávok; zoznam poh¾adávok správca vyhotovuje
v troch rovnopisoch.
(2) Z dôvodu vysokého poètu prihláok môe súd lehotu na zostavenie koneèného zoznamu poh¾adávok na
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návrh správcu predåi. O predåení lehoty na zostavenie koneèného zoznamu poh¾adávok môe súd rozhodnú aj bez návrhu správcu aj vtedy, ak poèas tejto lehoty odvolá správcu z funkcie. Ak súd rozhodne
o predåení lehoty na zostavenie koneèného zoznamu
poh¾adávok, o rovnaký èas sa predluje aj lehota na popieranie poh¾adávok a lehota na zvolanie prvej schôdze
verite¾ov.
(3) Po vyhotovení koneèného zoznamu poh¾adávok
správca bezodkladne doruèí jeden rovnopis koneèného
zoznamu poh¾adávok na súd, prièom na súde porovná
údaje zapísané do koneèného zoznamu poh¾adávok
s údajmi uvedenými v prihlákach doruèených súdu
a pod¾a tohto porovnania priamo na súde pod doh¾adom sudcu alebo ním povereného vyieho súdneho
úradníka upraví koneèný zoznam poh¾adávok; ak sa
pri porovnaní týchto údajov zistí, e prihláka doruèená správcovi sa nezhoduje s prihlákou doruèenou
súdu, na prihláku sa v konkurze neprihliada.
(4) Správca v rovnakom èase ako vyhotoví koneèný
zoznam poh¾adávok, vyzve úpadcu, aby sa v ním urèenej lehote nie kratej ako pä pracovných dní a nie dlhej ako desa pracovných dní vyjadril k zapísaným poh¾adávkam. Námietky uplatnené úpadcom sa zapisujú
do zoznamu poh¾adávok, avak nemajú pre zistenie poh¾adávok význam.
(5) Po uplynutí lehoty na popieranie poh¾adávok
správca najneskôr do troch dní od uplynutia tejto lehoty doruèí jeden rovnopis koneèného zoznamu poh¾adávok s vyznaèením popretých poh¾adávok na súd; pre
posúdenie, v akom rozsahu sú prihlásené poh¾adávky
popreté, sú údaje zapísané do koneèného zoznamu poh¾adávok doruèeného súdu rozhodujúce.
(6) Ak dôjde k zmene údajov zapisovaných do koneèného zoznamu poh¾adávok, správca bezodkladne po
tom, èo sa o zmene týchto údajov dozvie, zapíe ich
zmenu do koneèného zoznamu poh¾adávok; zmenu koneèného zoznamu poh¾adávok tie bezodkladne písomne oznámi súdu.
(7) Zoznam poh¾adávok tvorí súèas správcovského
spisu.
§ 32
Popretie a zistenie poh¾adávky
(1) Kadú prihlásenú poh¾adávku správca s odbornou starostlivosou porovná s úètovnou a inou dokumentáciou úpadcu a zoznamom záväzkov úpadcu.
Správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia úpadcu
a iných osôb a vykoná aj vlastné etrenie.
(2) Zoznam záväzkov je úpadca povinný zostavi
a odovzda správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak u zoznam záväzkov pripojil k návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbenému správcovi, poskytne správcovi v rovnakej lehote doplnenie
tohto zoznamu. Predloený zoznam záväzkov, prípadne
doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný podpísa
a výslovne v òom uvies, e vetky uvedené údaje sú
pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí by úradne
osvedèený. Spolu so zoznamom záväzkov alebo doplne-
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ním tohto zoznamu úpadca odovzdá správcovi aj celú
úètovnú dokumentáciu a vetky ïalie doklady týkajúce sa jeho záväzkov.
(3) Ak správca pri skúmaní prihlásenej poh¾adávky
zistí, e prihlásená poh¾adávka je èo do právneho dôvodu, vymáhate¾nosti, poradia, výky, zabezpeèenia zabezpeèovacím právom alebo poradia zabezpeèovacieho
práva sporná, je povinný prihlásenú poh¾adávku
v spornom rozsahu poprie.
(4) Prihlásenú poh¾adávku môe poprie len správca
do 30 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie poh¾adávok. Prihlásenú poh¾adávku správca poprie tak, e
popretie poh¾adávky spolu s dôvodom a rozsahom jej
popretia zapíe do zoznamu poh¾adávok. Ak správca
poprie poh¾adávku èo do výky, v zozname poh¾adávok
uvedie aj zistenú sumu prihlásenej poh¾adávky. Ak
správca poprie poh¾adávku èo do poradia, v zozname
poh¾adávok uvedie aj uznané poradie prihlásenej poh¾adávky. Uplynutím lehoty na popieranie poh¾adávok
sa prihlásená poh¾adávka v rozsahu, v akom nebola popretá, povauje za zistenú. Na úèely výkonu práv spojených s prihlásenou poh¾adávkou poèas konkurzu sa
prihlásená poh¾adávka povauje za zistenú aj vtedy, ak
je popretá len èo do jej poradia alebo výky.
(5) Úpadca alebo verite¾, ktorý doruèil správcovi prihláku, môe poda správcovi podnet, aby prihlásenú
poh¾adávku poprel. Správca je povinný podnet na popretie poh¾adávky s odbornou starostlivosou vyhodnoti a po vyhodnotení podnetu písomne informova
toho, kto podnet podal, ako podnet vybavil. Ak podnet
na popretie poh¾adávky podá zabezpeèený verite¾
s tým, aby správca poprel prihlásenú poh¾adávku iného zabezpeèeného verite¾a èo do zabezpeèenia zabezpeèovacím právom alebo poradia zabezpeèovacieho práva, správca je povinný prihlásenú poh¾adávku, pokia¾
ide o tento dôvod, poprie. Podnety na popretie poh¾adávok a spôsob ich vybavenia správca zapisuje do zoznamu poh¾adávok.
(6) Verite¾ popretej poh¾adávky sa môe do 30 dní od
uplynutia lehoty na popieranie poh¾adávok alobou podanou proti správcovi domáha, aby súd urèil právny
dôvod, vymáhate¾nos, výku, poradie, zabezpeèenie
zabezpeèovacím právom alebo poradie zabezpeèovacieho práva popretej poh¾adávky; v alobe sa verite¾ môe
domáha len toho, èo uviedol v prihláke.
(7) Ak správca poprie poh¾adávku na podnet verite¾a
a verite¾ popretej poh¾adávky podá na súd návrh na jej
urèenie, verite¾, ktorý podal podnet, má v konaní o urèení poh¾adávky postavenie ved¾ajieho úèastníka konania popri správcovi; postavenie ved¾ajieho úèastníka konania verite¾ovi zanikne zánikom jeho postavenia
úèastníka konkurzného konania. Ak správca na podnet zabezpeèeného verite¾a poprel poh¾adávku iného
zabezpeèeného verite¾a èo do zabezpeèenia zabezpeèovacím právom alebo poradia zabezpeèovacieho práva
nesprávne, zabezpeèený verite¾, ktorý podal podnet,
zodpovedá zabezpeèenému verite¾ovi popretej poh¾adávky za kodu, ktorá mu nesprávnym popretím jeho
zabezpeèenej poh¾adávky vznikla.
(8) Ak verite¾ popretej poh¾adávky v zákonnej lehote
alobu na urèenie popretej poh¾adávky nepodá alebo
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návrh na urèenie popretej poh¾adávky vezme spä, na
popretú poh¾adávku sa v konkurze v popretom rozsahu
neprihliada; ak ide o poh¾adávku popretú èo do zabezpeèenia zabezpeèovacím právom alebo poradia zabezpeèovacieho práva, platí, e prihlásené zabezpeèovacie
právo nebolo platne zriadené.

(3) Ak správca napriek zákonnej povinnosti schôdzu
verite¾ov nezvolá alebo ak sa správca na riadne zvolanej
schôdzi verite¾ov nezúèastní, schôdzu verite¾ov namiesto správcu zvolá súd. Poruenie povinnosti správcu zvola schôdzu verite¾ov je závaným poruením
jeho povinností.

(9) Rozhodnutie súdu o urèení popretej poh¾adávky
je úèinné voèi vetkým úèastníkom konkurzného konania. Právoplatnosou rozhodnutia súdu o urèení popretej poh¾adávky sa popretá poh¾adávka v rozsahu urèenom súdom povauje za zistenú; vo zvynom rozsahu
sa na popretú poh¾adávku v konkurze neprihliada.

(4) Schôdza verite¾ov sa zvoláva uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku; lehota medzi zvolaním
a konaním schôdze verite¾ov nesmie by kratia ako 15
dní. Oznámenie o zvolaní schôdze verite¾ov musí obsahova miesto, èas a predmet rokovania schôdze verite¾ov.

(10) Kým neuplynula lehota na podanie aloby na urèenie poh¾adávky alebo kým súd právoplatne nerozhodne o urèení popretej poh¾adávky, správca môe popretú poh¾adávku písomne uzna; týmto uznaním sa
popretá poh¾adávka v uznanom rozsahu povauje za
zistenú. Ak správca poprel poh¾adávku z podnetu verite¾a, popretú poh¾adávku môe uzna len so súhlasom
tohto verite¾a.

(5) Trovy zvolania a konania schôdze verite¾ov sú poh¾adávkou proti podstate. Ak bola schôdza verite¾ov
zvolaná z podnetu verite¾a, trovy zvolania a konania
schôdze verite¾ov je povinný zaplati verite¾, ktorý poiadal o jej zvolanie, ak schôdza verite¾ov nerozhodne
inak.

(11) Zistenie prihlásenej poh¾adávky sa zapisuje do
zoznamu poh¾adávok. Správca je povinný zapísa zistenie prihlásenej poh¾adávky do zoznamu poh¾adávok
bezodkladne po tom, èo sa prihlásená poh¾adávka povauje za zistenú alebo èo prihlásenú poh¾adávku
uznal.

Schôdza verite¾ov

TVRTÁ HLAVA
VERITE¼SKÉ ORGÁNY A SPRÁVCA
Prvý oddiel
Verite¾ské orgány
§ 33
Na úèely zistenia stanovísk verite¾ov prihlásených
poh¾adávok, vo¾by a odvolávania èlenov verite¾ského
výboru a výmeny správcu sa poèas konkurzu zvolávajú
schôdze verite¾ov. Na úèely výkonu svojich práv v konkurze si veritelia zistených nezabezpeèených poh¾adávok (ïalej len nezabezpeèený verite¾) volia na schôdzi
verite¾ov verite¾ský výbor.
§ 34
Zvolanie schôdze verite¾ov
(1) Prvú schôdzu verite¾ov zvoláva správca do 40 dní
od vyhlásenia konkurzu tak, aby sa konala nie skôr ako
prvý deò a nie neskôr ako piaty deò od uplynutia lehoty
na popieranie poh¾adávok.
(2) Ïaliu schôdzu verite¾ov zvoláva správca z vlastného podnetu alebo na iados súdu, verite¾ského výboru alebo jedného alebo viacerých verite¾ov, ktorých
hlasovacie práva predstavujú viac ako 10 % vetkých
hlasovacích práv. V iadosti o zvolanie schôdze verite¾ov musí by vymedzený predmet rokovania schôdze verite¾ov, inak sa na iados neprihliada. Ak správca zvoláva schôdzu verite¾ov na iados, schôdzu verite¾ov
zvolá tak, aby sa konala nie skôr ako 20 dní a nie neskôr ako 30 dní od doruèenia iadosti.

§ 35

(1) Ak schôdzu verite¾ov zvolal správca, schôdzi verite¾ov predsedá správca. Ak schôdzu verite¾ov zvolal
súd, schôdzi verite¾ov predsedá sudca alebo ním poverený vyí súdny úradník.
(2) Právo zúèastni sa na schôdzi verite¾ov má kadý
verite¾ prihlásenej poh¾adávky. Predseda schôdze môe
povoli úèas na schôdzi verite¾ov aj úpadcovi, tatutárnemu orgánu alebo èlenovi tatutárneho orgánu
úpadcu alebo zákonnému zástupcovi úpadcu. Na poiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa
na schôdzi verite¾ov zúèastni a odpoveda na otázky
predsedu schôdze.
(3) Schôdza verite¾ov je uznáaniaschopná, ak je prítomný aspoò jeden verite¾ oprávnený na schôdzi verite¾ov hlasova. Schôdza verite¾ov sa uznáa nadpoloviènou väèinou hlasov prítomných verite¾ov. Ak ide
o vo¾bu alebo odvolanie èlena verite¾ského výboru,
schôdza verite¾ov sa uznáa nadpoloviènou väèinou
hlasov prítomných nezabezpeèených verite¾ov.
(4) Právo hlasova na schôdzi verite¾ov má verite¾,
ktorého poh¾adávka je v èase konania schôdze verite¾ov
zistená èo do právneho dôvodu a vymáhate¾nosti; na
kadú jednu slovenskú korunu zistenej sumy poh¾adávky má verite¾ jeden hlas. Podmienený verite¾ môe
na schôdzi verite¾ov hlasova len vtedy, ak vznik ním
prihlásenej a zistenej podmienenej poh¾adávky závisí
od splnenia záväzku podmieneným verite¾om za úpadcu a verite¾ oprávnený poadova splnenie záväzku od
podmieneného verite¾a na schôdzi verite¾ov v rozsahu
podmienenej poh¾adávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju poh¾adávku v rozsahu podmienenej poh¾adávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému verite¾ovi zanikne, ak sa vznik ním
prihlásenej podmienenej poh¾adávky stane nemoným;
o tom je podmienený verite¾ povinný informova správcu, len èo sa o tejto skutoènosti dozvie, inak zodpovedá
iným verite¾om za kodu, ktorá im v dôsledku toho
vznikla. Ak je podmienených verite¾ov, ktorí sú povinní
plni za úpadcu tomu istému verite¾ovi pre tú istú poh¾a-
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dávku, viac, môu vykonáva hlasovacie práva spojené
s ich prihlásenými podmienenými poh¾adávkami, len
ak si zvolia spoloèného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môu vykonáva len v rozsahu, v akom sú povinní plni za úpadcu.
(5) Predmetom hlasovania schôdze verite¾ov môe by
len záleitos uvedená v oznámení o jej zvolaní. O inej
záleitosti môe schôdza verite¾ov hlasova len za prítomnosti a so súhlasom vetkých verite¾ov oprávnených na schôdzi verite¾ov hlasova.
(6) O priebehu schôdze verite¾ov predseda schôdze
spíe zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných verite¾ov, opis priebehu schôdze verite¾ov, znenia
uznesení prijatých schôdzou verite¾ov spolu s výsledkami hlasovania, námietky uplatnené proti týmto
uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis
predsedu schôdze verite¾ov. Odpis zápisnice predseda
schôdze verite¾ov najneskôr nasledujúci pracovný deò
po konaní schôdze verite¾ov doruèí súdu alebo správcovi; odpis zápisnice je predseda schôdze verite¾ov povinný podpísa.
(7) Správca je povinný zabezpeèi, aby veritelia prihlásených poh¾adávok mohli do zápisnice alebo odpisu
zápisnice zo schôdze verite¾ov v jeho kancelárii nahliada; za úhradu vecných nákladov je povinný im vyda aj
podpísaný odpis zápisnice. Zápisnica alebo odpis zápisnice tvorí súèas správcovského spisu.
(8) Kadý verite¾ oprávnený na schôdzi verite¾ov hlasova sa môe do piatich dní od skonèenia schôdze verite¾ov domáha, aby súd zruil uznesenie schôdze verite¾ov, ak uplatnil na schôdzi verite¾ov do zápisnice
odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so
zákonom; uznesenie mono napadnú len dôvodmi
uvedenými v námietke. Ak je uznesenie schôdze verite¾ov v rozpore so zákonom, súd uznesenie schôdze verite¾ov do siedmich dní od doruèenia návrhu zruí, inak
návrh na jeho zruenie v rovnakej lehote zamietne. Do
rozhodnutia vo veci môe súd aj bez návrhu úèinky
uznesenia schôdze verite¾ov pozastavi.
§ 36
Hlasovanie schôdze verite¾ov o výmene správcu
(1) Do pôsobnosti schôdze verite¾ov patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene správcu sa rozhoduje
vdy na prvej schôdzi verite¾ov. Ïalia schôdza verite¾ov môe rozhodnú o výmene správcu, len ak
a) správca opakovane alebo závane poruil povinnosti
ustanovené týmto zákonom alebo
b) hlasovacie práva vetkých verite¾ov sa od poslednej
schôdze verite¾ov zmenili tak, e poèet hlasov vetkých verite¾ov sa zvýil aspoò o 30 % alebo zníil aspoò o 30 % alebo vznikli podmienené poh¾adávky,
pri ktorých nebolo moné uplatni hlasovacie právo
na poslednej schôdzi verite¾ov a ktoré predstavujú
aspoò 30 % vetkých hlasovacích práv.
(2) Na rokovaní schôdze verite¾ov o výmene správcu
má prítomný verite¾ oprávnený na schôdzi verite¾ov
9
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hlasova právo navrhnú do funkcie nového správcu
jednu osobu zo zoznamu správcov, ktorý vedie ministerstvo pod¾a osobitného predpisu9) (ïalej len zoznam
správcov). O návrhoch na nového správcu schôdza verite¾ov hlasuje postupne od návrhu verite¾a s najvyím
poètom hlasov, a kým návrh na nového správcu nie je
schválený.
(3) Ak sa schôdza verite¾ov uznesie na výmene správcu, súd bezodkladne po doruèení zápisnice zo schôdze
verite¾ov jedným uznesením odvolá doterajieho správcu a ustanoví do funkcie správcu schváleného schôdzou verite¾ov.
(4) Súd návrh schôdze verite¾ov na výmenu správcu
uznesením odmietne, ak správcovi bráni vo výkone
funkcie zákonná prekáka alebo neboli dôvody, aby
schôdza verite¾ov mohla o výmene správcu hlasova.
Uznesenie o odmietnutí hlasovania schôdze verite¾ov
súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti
uzneseniu môe poda odvolanie verite¾, ktorý hlasoval
za správcu schváleného schôdzou verite¾ov.
(5) Ak sa schôdza verite¾ov uznesie na výmene správcu, doterají správca môe do ustanovenia nového
správcu alebo odmietnutia hlasovania schôdze verite¾ov súdom vykonáva len úkony, ktoré nepripúajú
odklad; schôdza verite¾ov môe uznesením urèi presný
rozsah týchto úkonov.
§ 37
Verite¾ský výbor
(1) Verite¾ský výbor má troch èlenov alebo piatich èlenov. Prví èlenovia verite¾ského výboru sa volia na prvej
schôdzi verite¾ov. Návrhy na prvých èlenov verite¾ského
výboru predkladá predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpeèených verite¾ov oprávnených na schôdzi verite¾ov hlasova postupne od nezabezpeèeného
verite¾a s najvyím poètom hlasov, a kým nie sú zvolení piati èlenovia verite¾ského výboru. Ak po skonèení
hlasovania sú zvolení len tyria èlenovia verite¾ského
výboru, tvrtý zvolený èlen verite¾ského výboru sa nepovauje za zvoleného a verite¾ský výbor je len trojèlenný. Ak po skonèení hlasovania nie sú zvolení ani traja
èlenovia verite¾ského výboru, èlenmi verite¾ského výboru sú tí traja veritelia, ktorí získali najvyí poèet
hlasov. Ak po skonèení hlasovania nie sú zvolení ani
títo veritelia, pôsobnos verite¾ského výboru a do zvolenia verite¾ského výboru vykonáva súd. O vo¾be prvých èlenov verite¾ského výboru sa v tom prípade hlasuje a na nasledujúcej schôdzi verite¾ov; na ich vo¾bu
sa toto ustanovenie pouije rovnako.
(2) Právo voli a odvoláva èlenov verite¾ského výboru
vrátane práva by zvolený do verite¾ského výboru má aj
zabezpeèený verite¾ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpeèená poh¾adávka pravdepodobne nebude uspokojená z jeho oddelenej podstaty; rozsah hlasovacieho
práva zabezpeèeného verite¾a urèí správca, prièom vychádza zo zistenej sumy zabezpeèenej poh¾adávky
a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku podstát;

) Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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ak je u majetok speòaený, vychádza z hodnoty výaku zo speòaenia majetku.
(3) Èlenstvo vo verite¾skom výbore verite¾ovi zanikne
zánikom jeho postavenia úèastníka konkurzného konania. Èlenstvo vo verite¾skom výbore verite¾ovi zanikne tie jeho písomným odstúpením adresovaným predsedovi verite¾ského výboru alebo správcovi alebo jeho
odvolaním schôdzou verite¾ov; odstúpenie alebo odvolanie èlena verite¾ského výboru je úèinné, a keï schôdza verite¾ov zvolí na jeho miesto nového èlena verite¾ského výboru. Na vo¾bu nových èlenov verite¾ského
výboru sa ustanovenie odseku 1 pouije primerane.
(4) Èlen verite¾ského výboru je povinný kona v spoloènom záujme vetkých nezabezpeèených verite¾ov.
Za výkon funkcie má èlen verite¾ského výboru nárok na
úhradu trov, ktoré preukázate¾ne vynaloil pri výkone
funkcie; tieto trovy sú poh¾adávkou proti veobecnej
podstate vo výke schválenej verite¾ským výborom.
(5) Správca je povinný kadých 30 dní predloi verite¾skému výboru písomnú správu o svojej èinnosti. Na
poiadanie je správca povinný bezodkladne informova
verite¾ský výbor o kadej záleitosti týkajúcej sa konkurzu. Správca môe odmietnu poskytnú vyiadané
informácie, len ak ide o zjavne neodôvodnenú iados,
poskytnutie informácií je spojené s vynaloením neprimerane vysokých nákladov alebo majetok veobecnej
podstaty nepostaèuje na úhradu nákladov spojených
s poskytnutím informácií.
(6) Písomnosti urèené verite¾skému výboru sa doruèujú na adresu predsedu verite¾ského výboru. Ak sa písomnos nepodarí predsedovi verite¾ského výboru doruèi, mono písomnos doruèi na adresu
ktoréhoko¾vek èlena verite¾ského výboru.
§ 38
Zasadnutie verite¾ského výboru
(1) Prvé zasadnutie verite¾ského výboru zvoláva
správca tak, aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia.
Ïalie zasadnutie verite¾ského výboru zvoláva pod¾a
potreby èlen verite¾ského výboru alebo správca. Èinnos verite¾ského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia èlenovia verite¾ského výboru. Èlen verite¾ského výboru si môe písomným plnomocenstvom
zvoli zástupcu; pravos podpisu èlena verite¾ského výboru musí by na plnomocenstve úradne osvedèená.
(2) Verite¾ský výbor je uznáaniaschopný za prítomnosti väèiny jeho èlenov. Kadý èlen verite¾ského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia verite¾ského
výboru je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny hlasov prítomných èlenov verite¾ského výboru. V prípade
rovnosti hlasov sa hlasy èlenov verite¾ského výboru
prepoèítajú pod¾a ich hlasovacích práv, ktoré sa poèítajú na schôdzi verite¾ov pri vo¾be a odvolávaní èlenov verite¾ského výboru.
(3) Za uznesenie verite¾ského výboru mono hlasova
aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi verite¾ského výboru alebo správcovi. Na úèely uznáaniaschopnosti sa hlasujúci èlenovia verite¾ského výboru povaujú za prítomných.

Strana 85

(4) Ak verite¾ský výbor poiada správcu o úèas na
zasadnutí verite¾ského výboru, správca je povinný sa
na zasadnutí verite¾ského výboru zúèastni. Správca je
oprávnený zúèastni sa na kadom zasadnutí verite¾ského výboru, ak si verite¾ský výbor z dôleitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho úèasti; o dôvodoch tejto výhrady predseda verite¾ského výboru bezodkladne informuje súd. Ak verite¾ský výbor do 30 dní od zasadnutia bez úèasti správcu z dôvodu výhrady nepoiada súd
o odvolanie správcu alebo o zvolanie schôdze verite¾ov
na úèel výmeny správcu, predseda verite¾ského výboru
oboznámi správcu o predmete rokovania verite¾ského
výboru a dôvodoch vyhradenia si zasadnutia bez
jeho úèasti.
(5) Úpadca, tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho
orgánu úpadcu alebo zákonný zástupca úpadcu je povinný sa na písomnú iados verite¾ského výboru alebo
správcu zúèastni na zasadnutí verite¾ského výboru
a odpoveda na otázky èlenov verite¾ského výboru
a správcu.
(6) O priebehu zasadnutia verite¾ského výboru sa
spíe zápisnica. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných èlenov verite¾ského výboru, opis priebehu zasadnutia verite¾ského výboru a znenia uznesení prijatých
verite¾ským výborom spolu s výsledkami hlasovania.
Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda verite¾ského výboru. Odpis zápisnice predseda verite¾ského výboru najneskôr do piatich dní od skonèenia zasadnutia
verite¾ského výboru doruèí súdu a správcovi. Ak si verite¾ský výbor zo závaných dôvodov vyhradil zasadnutie
bez prítomnosti správcu, odpis zápisnice sa správcovi
doruèuje a v prípade oboznámenia správcu s predmetom rokovania verite¾ského výboru. Správca najneskôr
nasledujúci pracovný deò po doruèení zápisnice zabezpeèí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Zápisnica
tvorí súèas správcovského spisu.
(7) Kadý verite¾ zistenej nezabezpeèenej poh¾adávky
sa môe do troch dní od zverejnenia uznesenia verite¾ského výboru v Obchodnom vestníku domáha, aby
súd zruil uznesenie verite¾ského výboru z dôvodu jeho
rozporu so spoloèným záujmom nezabezpeèených verite¾ov. Ak je napadnuté uznesenie verite¾ského výboru
v rozpore so spoloèným záujmom nezabezpeèených verite¾ov, súd napadnuté uznesenie verite¾ského výboru
do siedmich dní od doruèenia návrhu zruí, inak návrh
v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci
môe súd aj bez návrhu úèinky uznesenia verite¾ského
výboru pozastavi.
§ 39
Súd ako verite¾ský výbor
(1) Ak prvá schôdza verite¾ov nie je uznáaniaschopná alebo nezvolí verite¾ský výbor, pôsobnos verite¾ského výboru a do riadneho zvolenia verite¾ského výboru
vykonáva súd.
(2) Ak sa poèas konkurzu zníi poèet èlenov verite¾ského výboru pod troch, pôsobnos verite¾ského výboru prechádza na súd a do zvolenia minimálneho poètu
èlenov verite¾ského výboru ustanoveného zákonom.
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Druhý oddiel
Správca
§ 40
Ustanovenie správcu
(1) Správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd
uznesením; za správcu môe ustanovi len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na
základe náhodného výberu pomocou technických
a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze verite¾ov. Uznesenie o ustanovení správcu
súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku;
uznesenie tie doruèí úpadcovi (dlníkovi) a správcovi.
(2) Správca poèas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speòauje majetok podliehajúci konkurzu a z výaku zo speòaenia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje verite¾ov
úpadcu a vykonáva aj ïalie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.
§ 41
Doh¾ad súdu
Súd poèas konkurzného konania vykonáva doh¾ad
nad èinnosou správcu. Súd je pri výkone doh¾adu
oprávnený poadova od správcu vysvetlenia alebo
správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je
správca povinný súdu v urèenej lehote poskytnú.
§ 42
Odvolanie a výmena správcu
(1) Súd aj bez návrhu odvolá správcu, ak opakovane
alebo závane poruil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom9) alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekáka; zákonnou prekákou sa rozumie aj vylúèenie správcu pod¾a osobitného
predpisu.9) Pred odvolaním správcu poèas konkurzu
súd vypoèuje èlenov verite¾ského výboru a aspoò troch
zabezpeèených verite¾ov s najvyím poètom hlasov poèítaných pod¾a zistenej sumy ich zistených zabezpeèených poh¾adávok.
(2) Návrh na odvolanie správcu môe poda verite¾ský
výbor alebo zabezpeèený verite¾ zistenej zabezpeèenej
poh¾adávky. Z dôvodov ustanovených osobitným
predpisom9) môe poda návrh na svoje odvolanie aj
správca; ak súd dôvody správcu uzná, bezodkladne
správcu z funkcie odvolá.
(3) V uznesení o odvolaní správcu súd môe odvolanému správcovi urèi rozsah èinnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, ktoré bude odvolaný správca vykonáva a
do ustanovenia nového správcu.
(4) Uznesenie o odvolaní správcu súd doruèí dlníkovi (úpadcovi) a odvolanému správcovi; uznesenie tie
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
(5) Ak súd odvolá správcu poèas konkurzu mimo
schôdze verite¾ov, bezodkladne zvolá schôdzu verite¾ov
na úèely schválenia návrhu na nového správcu; usta-
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novenia § 36 ods. 2 a 3 sa pouijú primerane. Ak schôdza verite¾ov návrh na nového správcu neschváli, súd
ustanoví správcu bez návrhu schôdze verite¾ov.
(6) Odvolaný správca je povinný do 30 dní od ustanovenia nového správcu predloi verite¾skému výboru
a novému správcovi podrobnú správu o svojej èinnosti;
novému správcovi je tie povinný poskytnú vetku
potrebnú súèinnos tak, aby sa nový správca mohol
riadne uja výkonu svojej funkcie.
§ 43
Odmena správcu
(1) Správca má za výkon funkcie do konania prvej
schôdze verite¾ov nárok na pauálnu odmenu, ktorej
výku urèí súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze
verite¾ov. Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze verite¾ov má správca nárok na odmenu urèenú ako percento z výaku zo speòaenia majetku podliehajúceho konkurzu urèeného na uspokojenie verite¾ov prihlásených poh¾adávok.
(2) Pauálna odmena správcu je splatná nasledujúci
deò po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej urèení; pauálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inými poh¾adávkami proti podstate. Odmena správcu z výaku zo speòaenia majetku
podliehajúceho konkurzu je splatná v deò rozvrhu výaku zo speòaenia tohto majetku.
PIATA HLAVA
ÚÈINKY VYHLÁSENIA KONKURZU
A ODPOROVATE¼NÉ PRÁVNE ÚKONY
Prvý oddiel
Úèinky vyhlásenia konkurzu
§ 44
Nakladanie s majetkom úpadcu
(1) Oprávnenie úpadcu naklada s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie kona za úpadcu vo
veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná
v mene a na úèet úpadcu.
(2) Právne úkony úpadcu urobené poèas konkurzu,
ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voèi
jeho verite¾om neúèinné; tým nie je dotknutá ich platnos.
(3) Poh¾adávky podliehajúce konkurzu sú ich dlníci
poèas konkurzu povinní plni správcovi. Ak dlník napriek tomu splní svoj záväzok inej osobe ako správcovi,
záväzok dlníka týmto splnením nezaniká, ibae sa plnenie dostane správcovi.
(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, poh¾adávku,
ktorá sa v konkurze uplatòuje prihlákou, nie je moné
poèas konkurzu uspokoji z majetku podliehajúceho
konkurzu inak ako rozvrhom výaku zo speòaenia
tohto majetku.
(5) Dar alebo dedièstvo môe úpadca poèas konkurzu
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odmietnu len so súhlasom správcu; inak je odmietnutie daru alebo dedièstva voèi jeho verite¾om neúèinné.
(6) Ak je konkurz vyhlásený na majetok právnickej
osoby v likvidácii, vyhlásením konkurzu sa likvidácia
právnickej osoby a do zruenia konkurzu preruuje.
Likvidátor poèas konkurzu vykonáva svoju pôsobnos
len v rozsahu, v akom neprela na správcu; do pôsobnosti likvidátora patrí tie súèinnos so správcom. Za
túto èinnos má likvidátor nárok na odmenu, ktorú
urèí súd na návrh likvidátora; odmena likvidátora je
poh¾adávkou proti podstate.
§ 45
Vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy
(1) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril
zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca u splnil,
avak druhá zmluvná strana zmluvu v èase vyhlásenia
konkurzu ete nesplnila alebo zmluvu splnila len èiastoène, správca môe poadova splnenie zmluvy alebo
môe od zmluvy odstúpi. Ak druhá zmluvná strana
zmluvu o vzájomnom plnení u èiastoène splnila,
správca môe od zmluvy odstúpi len v rozsahu druhou
stranou ete nesplnených záväzkov.
(2) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril
zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú druhá zmluvná
strana u splnila, avak úpadca v èase vyhlásenia konkurzu zmluvu ete nesplnil alebo zmluvu splnil len
èiastoène, druhá zmluvná strana môe od zmluvy v rozsahu úpadcom nesplnených záväzkov odstúpi; nároky
druhej zmluvnej strany z odstúpenia od zmluvy vak
mono v konkurze uplatni len prihlákou ako podmienenú poh¾adávku.
(3) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril
zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca ani druhá
zmluvná strana v èase vyhlásenia konkurzu ete nesplnili alebo ktorú si navzájom splnili len èiastoène,
správca, ako aj druhá zmluvná strana môe od zmluvy
v rozsahu ete navzájom nesplnených záväzkov odstúpi; nároky druhej zmluvnej strany z odstúpenia od
zmluvy vak mono v konkurze uplatni len prihlákou
ako podmienenú poh¾adávku.
(4) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril
zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretritú
alebo opakovanú èinnos, alebo záväzok zdra sa urèitej èinnosti alebo strpie urèitú èinnos, správca môe
zmluvu vypoveda v dvojmesaènej výpovednej lehote,
ak mu zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva kratia lehota na vypovedanie tejto zmluvy; zmluvu môe správca vypoveda aj v prípade, e bola dohodnutá na urèitý
èas. Zmluvu o nájme bytu môe správca vypoveda len
za podmienok ustanovených Obèianskym zákonníkom. Toto ustanovenie sa nepouije na zmluvy uzatvorené pod¾a Zákonníka práce.
(5) Ak je druhá zmluvná strana povinná plni zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením konkurzu, vopred, môe svoje plnenie odoprie a do èasu,
keï sa jej poskytne alebo zabezpeèí vzájomné plnenie.
(6) Nároky, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane zo
zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením
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konkurzu, oh¾adom plnenia, ktoré poskytla správcovi
po vyhlásení konkurzu, sú poh¾adávkou proti podstate. Ak tento zákon neustanovuje inak, iné nároky, ktoré
vznikli druhej zmluvnej strane po vyhlásení konkurzu
zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením konkurzu, mono v konkurze uplatni len prihlákou ako podmienenú poh¾adávku.
§ 46
Splatnos záväzkov
Nesplatné poh¾adávky a záväzky úpadcu, ktoré
vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú
majetku podliehajúceho konkurzu, sa od vyhlásenia
konkurzu a do zruenia konkurzu povaujú za splatné; to platí rovnako pre podmienené poh¾adávky, ktoré
sa v konkurze uplatòujú prihlákou.
§ 47
Súdne a iné konania
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením
konkurzu sa preruujú vetky súdne a iné konania,
ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Lehoty v týchto konaniach ustanovené alebo urèené poèas preruenia týchto konaní neplynú. Na úèastníkov konania, ktorí vystupujú na
strane úpadcu, preruenie konania pôsobí, len ak ide
o nerozluèné spoloèenstvo alebo o ved¾ajie úèastníctvo.
(2) Vyhlásením konkurzu sa nepreruuje daòové konanie, colné konanie, konanie o výivnom pre maloleté
deti, ani trestné konanie, prièom v trestnom konaní nemono rozhodnú o náhrade kody; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 48.
(3) V konaniach preruených pod¾a odseku 1 mono
pokraèova na návrh správcu; správca sa podaním návrhu na pokraèovanie v konaní stáva úèastníkom konania namiesto úpadcu.
(4) Súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, mono po
vyhlásení konkurzu zaèa len na návrh správcu, návrhom podaným voèi správcovi v súlade s týmto zákonom
alebo z podnetu orgánu prísluného na konanie, prièom
úèastníkom konania namiesto úpadcu je správca.
§ 48
Výkon rozhodnutia a exekúcia
Na majetok podliehajúci konkurzu nemono poèas
konkurzu zaèa konanie o výkon rozhodnutia alebo
exekuèné konanie; u zaèaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekuèné konania sa vyhlásením konkurzu
zastavujú. Ak v konaní o výkon rozhodnutia alebo
v exekuènom konaní u dolo k speòaeniu majetku
podliehajúceho konkurzu, avak výaok ete nebol vyplatený oprávnenému, výaok sa stáva súèasou príslunej podstaty a trovy konania sú poh¾adávkou proti
príslunej podstate; ak je oprávneným verite¾ zabezpeèenej poh¾adávky, výaok sa vyplatí verite¾ovi zabez-
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peèenej poh¾adávky do výky jeho zabezpeèenej poh¾adávky, ako keby konkurz nebol vyhlásený.

podliehajúci konkurzu nemono poèas konkurzu vykona inak ako pod¾a tohto zákona.

§ 49

§ 51

Exekúcia predajom nehnute¾ností

Dobrovo¾né draby

(1) Ak pri exekúcii predajom nehnute¾nosti bol udelený príklep pred vyhlásením konkurzu a udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom pod¾a osobitného
predpisu,10) súd rozhodne o príklepe na návrh správcu
alebo vydraite¾a pod¾a tohto zákona.

Ak pod¾a osobitného zákona8) bol udelený príklep
k predmetu draby, ktorý podlieha konkurzu, pred vyhlásením konkurzu a vydraite¾ draobníkovi zaplatil
cenu dosiahnutú vydraením, vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu draby prechádza na vydraite¾a.
Výaok draby sa pritom stáva súèasou príslunej
podstaty a náklady draby sú poh¾adávkou proti príslunej podstate; ak je navrhovate¾om draby verite¾
zabezpeèenej poh¾adávky, výaok sa vyplatí verite¾ovi
zabezpeèenej poh¾adávky do výky jeho zabezpeèenej
poh¾adávky, ako keby konkurz nebol vyhlásený.

(2) Ak súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydraite¾ vlastníkom nehnute¾nosti ku dòu udelenia príklepu; súd príklep neschváli, ak najneskôr ku dòu schválenia príklepu vydraite¾ nezaplatil najvyie podanie.
Po schválení príklepu súdom sa vydá podstata11) správcovi.
(3) Ak súd neschváli udelenie príklepu, vydraite¾ je
povinný vráti nehnute¾nos úpadcovi, vyda mu úitky
z drby nehnute¾nosti a nahradi kodu, ktorú spôsobil
pri hospodárení s nehnute¾nosou; tento majetok sa
stáva súèasou príslunej podstaty. Súèasou podstaty
sú aj sumy, ktoré sa rovnajú záväzkom vydraite¾a,
ktorý nezaplatil najvyie podanie. Vydraite¾ovi sa
vráti suma rovnajúca sa najvyiemu zaplatenému podaniu a úrokom z neho.
§ 50
Zabezpeèovacie práva
(1) Na majetku podliehajúcom konkurzu nemôe poèas konkurzu vzniknú zabezpeèovacie právo okrem
záloného práva, ktoré sa vzahuje na budúci majetok,
ak bolo zriadené a zaregistrované v Notárskom centrálnom registri záloných práv, katastri nehnute¾ností
alebo osobitnom registri pred vyhlásením konkurzu;
na výaku zo speòaenia majetku podliehajúceho konkurzu nemôe vzniknú zabezpeèovacie právo ani ako
na budúcom majetku.
(2) Zabezpeèovacie právo vzahujúce sa na majetok
podliehajúci konkurzu patriaci úpadcovi sa vzahuje
na majetok, ktorý podliehal konkurzu v èase vyhlásenia konkurzu alebo v èase vzniku záloného práva, ak
ide o záloné právo vzahujúce sa na budúci majetok.
(3) Zabezpeèovací prevod práva na zabezpeèeného
verite¾a sa v konkurze povauje za neúèinný a zabezpeèený verite¾, ak zabezpeèovací prevod práva spôsobom
ustanoveným týmto zákonom prihlásil, má v konkurze
postavenie zabezpeèeného verite¾a so záloným právom k predmetu zabezpeèovacieho prevodu práva; pre
poradie tohto zabezpeèovacieho práva je rozhodujúci
èas prevodu práva na zabezpeèeného verite¾a. Ustanovenie sa pouije rovnako na zabezpeèovacie práva s podobným obsahom a úèinkami, ako je obsah a úèinky
zabezpeèovacieho prevodu práva.
(4) Zabezpeèovacie právo vzahujúce sa na majetok
10

§ 52
Zánik jednostranných právnych úkonov
(1) Vyhlásením konkurzu zanikajú úpadcove jednostranné právne úkony, ak sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, najmä jeho príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry. Ten, komu boli príkazy,
poverenia, plnomocenstvá alebo prokúry udelené, je
povinný po ich zániku urobi ete vetko, èo neznesie
odklad tak, aby úpadca neutrpel ujmu na svojich právach. Takto urobené úkony majú rovnaké právne úèinky, akoby príkaz, poverenie, plnomocenstvo alebo prokúra trvali aj po vyhlásení konkurzu. Náklady týchto
úkonov sú poh¾adávkou proti podstate.
(2) Vyhlásením konkurzu zanikajú aj dovtedy neprijaté úpadcove návrhy na uzavretie zmluvy, ak sa týkajú
majetku podliehajúceho konkurzu. Návrhy na uzavretie zmluvy, ktoré úpadca do vyhlásenia konkurzu neprijal, môe prija len správca.
§ 53
Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manelov
(1) Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manelov. Ak dolo vyhlásením
konkurzu k zániku bezpodielového spoluvlastníctva
manelov alebo ak sa do vyhlásenia konkurzu u zaniknuté úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manelov nevyporiadalo, treba vykona jeho vyporiadanie.
(2) Správca je oprávnený vykona vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manelov zaniknutého
vyhlásením konkurzu namiesto úpadcu vrátane podania návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manelov prísluným súdom. Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manelov je
správca oprávnený uzavrie len vo forme zmieru schváleného prísluným súdom.
(3) Ak úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manelov zaniklo pred vyhlásením konkurzu,

) 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.
11
) § 156 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
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a) dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manelov uzavreté v posledných iestich mesiacoch pred vyhlásením konkurzu sú neplatné,
b) ak sa u zaèalo konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manelov, ktoré sa doposia¾ právoplatne neskonèilo, vstupuje správca do konania
namiesto úpadcu dòom vyhlásenia konkurzu,
c) ak sa ete nezaèalo konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manelov, je správca povinný bezodkladne poda návrh na toto vyporiadanie
namiesto úpadcu,
d) na úèinnos dohody o vyporiadaní bezpodielového
spoluvlastníctva manelov je potrebné schválenie
prísluným súdom.
(4) Dohody o úprave bezpodielového spoluvlastníctva
úpadcu, ktoré rozirujú rozsah bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu aj na majetok pôvodne patriaci len
úpadcovi alebo zuujú rozsah bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu v prospech jeho manela, sú neplatné, ak boli uzatvorené es mesiacov pred vyhlásením konkurzu.
(5) Ak úpadca poèas konkurzu uzavrie manelstvo,
bezpodielové spoluvlastníctvo manelov vzniká a zruením konkurzu.

Strana 89

Druhý oddiel
Odporovate¾né právne úkony
§ 57
Právo odporova právnemu úkonu
(1) Právne úkony týkajúce sa majetku dlníka sú
v konkurze voèi verite¾om dlníka neúèinné, ak im
správca alebo verite¾ prihlásenej poh¾adávky pod¾a
tohto zákona odporuje. Verite¾ môe odporova právnemu úkonu týkajúcemu sa majetku dlníka, len ak
správca v primerane lehote jeho podnetu na odporovanie nevyhovel.
(2) Právo odporova právnemu úkonu zanikne, ak sa
neuplatní u povinnej osoby alebo na súde do iestich
mesiacov od vyhlásenia konkurzu; právo odporova
právnemu úkonu sa povauje za uplatnené u povinnej
osoby, len ak povinná osoba toto právo písomne uznala.
(3) Odporova pod¾a tohto zákona mono aj právnym
úkonom, z ktorých nároky sú u vykonate¾né alebo
uspokojené.
(4) Odporova pod¾a tohto zákona mono len tomu
právnemu úkonu dlníka, ktorý ukracuje uspokojenie
prihlásenej poh¾adávky niektorého z verite¾ov dlníka.

§ 54

§ 58

Zapoèítanie poh¾adávok

Odporovanie právnym úkonom bez primeraného
protiplnenia

(1) Proti poh¾adávke, ktorá vznikla úpadcovi po vyhlásení konkurzu, nie je moné zapoèíta poh¾adávku,
ktorá vznikla voèi úpadcovi pred vyhlásením konkurzu; to isté platí aj pre podmienené poh¾adávky, ktoré sa
v konkurze uplatòujú prihlákou.
(2) Poh¾adávku neprihlásenú spôsobom ustanoveným týmto zákonom, prihlásenú poh¾adávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom po vyhlásení konkurzu a poh¾adávku nadobudnutú na základe
odporovate¾ného právneho úkonu nie je moné zapoèíta proti iadnej úpadcovej poh¾adávke.
(3) Zapoèítanie iných poh¾adávok nie je vylúèené.
§ 55
Postúpenie poh¾adávok
Zmluvné dojednania zakazujúce úpadcovi postúpenie jeho poh¾adávok alebo zakazujúce postúpenie poh¾adávok, ktoré vznikli voèi úpadcovi pred vyhlásením
konkurzu, sú poèas konkurzu neúèinné a správca, ako
aj verite¾ môu tieto poh¾adávky postúpi na iné osoby.
§ 56
Pracovnoprávne vzahy
Vyhlásením konkurzu prechádza na správcu oprávnenie kona za úpadcu v pracovnoprávnych vzahoch
vo vzahu k zamestnancom úpadcu.

(1) Právnym úkonom bez primeraného protiplnenia
na úèely tohto zákona je bezodplatný právny úkon
dlníka alebo odplatný právny úkon dlníka, na ktorého základe dlník poskytol alebo sa zaviazal poskytnú
plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyia ako
obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získal alebo má získa.
(2) Právnemu úkonu bez primeraného protiplnenia
mono odporova, ak spôsobil úpadok dlníka alebo bol
urobený poèas úpadku dlníka. Ak ide o právny úkon
urobený v prospech osoby spriaznenej s dlníkom,
úpadok dlníka v èase urobenia právneho úkonu sa
predpokladá, ak sa nepreukáe opak.
(3) Odporova mono len tým právnym úkonom bez
primeraného protiplnenia, ktoré boli urobené poèas
jedného roka pred zaèatím konkurzného konania. Ak
ide o právny úkon bez primeraného protiplnenia urobený v prospech osoby spriaznenej s dlníkom, mono odporova tie tým právnym úkonom, ktoré boli urobené
poèas troch rokov pred zaèatím konkurzného konania.
§ 59
Odporovanie zvýhodòujúcemu právnemu úkonu
(1) Zvýhodòujúcim právnym úkonom na úèely tohto
zákona je právny úkon, ktorým dlník úplne alebo
sèasti splnil peòanú poh¾adávku inak splatnú a vyhlásením konkurzu, zabezpeèil svoj záväzok neskôr,
ako záväzok vznikol, dohodol úpravu alebo nahradenie
svojho záväzku vo svoj neprospech alebo inak neodô-
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vodnene zvýhodnil svojho verite¾a oproti iným svojim
verite¾om.
(2) Zvýhodòujúcim právnym úkonom na úèely tohto
zákona je tie právny úkon, ktorým sa dlník úplne alebo sèasti vzdal svojho práva, úplne alebo sèasti odpustil dlh svojho dlníka, dohodol úpravu alebo nahradenie svojho práva vo svoj neprospech, dohodol alebo
inak umonil zánik svojho práva alebo inak neodôvodnene znevýhodnil seba na úkor svojich verite¾ov.
(3) Zvýhodòujúcemu právnemu úkonu mono odporova, ak spôsobil úpadok dlníka alebo bol urobený
poèas úpadku dlníka. Ak ide o zvýhodòujúci právny
úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s dlníkom, úpadok dlníka v èase urobenia zvýhodòujúceho
právneho úkonu sa predpokladá, ak sa nepreukáe
opak.
(4) Odporova mono len tým zvýhodòujúcim právnym úkonom, ktoré boli urobené poèas jedného roka
pred zaèatím konkurzného konania. Ak ide o zvýhodòujúci právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s dlníkom, mono odporova tie tým právnym
úkonom dlníka, ktoré boli urobené poèas troch rokov
pred zaèatím konkurzného konania.
§ 60
Odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu
(1) Odporova mono tie kadému právnemu úkonu,
ktorým dlník ukrátil svojich verite¾ov (ïalej len ukracujúci právny úkon), ak bol urobený s úmyslom dlníka ukráti svojich verite¾ov a tento úmysel bol alebo
musel by druhej strane známy.
(2) Ak ide o právny úkon urobený v prospech osoby
spriaznenej s dlníkom, úmysel dlníka ukráti svojich
verite¾ov, ako aj vedomos druhej strany o tomto úmysle sa predpokladá, ak sa nepreukáe opak.
(3) Odporova mono len tým ukracujúcim právnym
úkonom, ktoré boli urobené poèas piatich rokov pred
zaèatím konkurzného konania.
§ 61
Odporovanie právnemu úkonu urobenému po
zruení konkurzu
Odporova mono tie kadému právnemu úkonu,
ktorý dlník urobil po zruení konkurzu, ak do iestich
mesiacov od zruenia konkurzu bol na jeho majetok
opätovne vyhlásený konkurz; odporova vak nemono
beným právnym úkonom dlníka.
§ 62
Uplatnenie odporovacieho práva
(1) Právo odporova právnemu úkonu sa uplatòuje
proti tomu, kto s dlníkom odporovate¾ný právny úkon
dohodol, v prospech koho dlník odporovate¾ný právny
úkon jednostranne urobil alebo kto z odporovate¾ného
právneho úkonu dlníka priamo nadobudol prospech.
12

) § 56 ods. 6 Obchodného zákonníka.
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(2) Právo odporova právnemu úkonu mono uplatni
aj proti tomu, pre koho na základe práva z odporovate¾ného právneho úkonu bolo zriadené ïalie právo, ak
a) v èase nadobudnutia tohto práva mu boli alebo museli by známe okolnosti odôvodòujúce odporovate¾nos právneho úkonu proti zriaïovate¾ovi tohto práva,
b) toto právo nadobudol na základe bezodplatného
právneho úkonu alebo
c) je osobou spriaznenou s dlníkom alebo zriaïovate¾om tohto práva, ibae preukáe, e v èase nadobudnutia tohto práva ani pri vynaloení odbornej starostlivosti nemohol pozna okolnosti odôvodòujúce
odporovate¾nos právneho úkonu proti zriaïovate¾ovi tohto práva.
(3) Ak mono odporova právnemu úkonu proti poruèite¾ovi alebo právnemu predchodcovi zruenému bez
likvidácie, právo odporova právnemu úkonu mono
uplatni aj proti jeho dedièovi alebo právnemu nástupcovi; ak právnych nástupcov z dôvodu likvidácie niet,
právo odporova právnemu úkonu mono uplatni aj
proti bývalým spoloèníkom v rozsahu ich zodpovednosti pod¾a osobitného predpisu.12)
(4) Ak sa odporuje právnym úkonom pod¾a odseku 2,
musí sa odporovacie právo uplatni proti vetkým právnym predchodcom a ku predchodcovi, ktorý nadobudol právo priamo od dlníka.
(5) Právo odporova právnemu úkonu môe správca
alebo verite¾ uplatni priamo u povinnej osoby alebo alobou na súde; rozhodnutie súdu o urèení neúèinnosti
právneho úkonu je úèinné voèi vetkým úèastníkom
konkurzného konania. Nároky z neúèinného právneho
úkonu môe v prospech podstaty uplatni správca alebo verite¾, ktorý odporoval právnemu úkonu.
(6) Právo odporova právnemu úkonu proti prihlásenej poh¾adávke alebo prihlásenému zabezpeèovaciemu
právu nadobudnutému na základe odporovate¾ného
právneho úkonu môe správca uplatni tie tak, e prihlásenú poh¾adávku alebo prihlásené zabezpeèovacie
právo nadobudnuté na základe odporovate¾ného právneho úkonu poprie èo do právneho dôvodu, výky, zabezpeèenia zabezpeèovacím právom alebo poradia zabezpeèenia zabezpeèovacím právom.
§ 63
Následky neúèinných právnych úkonov
(1) Ak ide o neúèinný právny úkon týkajúci sa veci,
práva alebo inej majetkovej hodnoty prevedenej z majetku dlníka, sú tí, voèi ktorým sa právo odporova
právnemu úkonu uplatnilo, povinní spoloène a nerozdielne poskytnú do dotknutej podstaty peòanú náhradu za túto vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu;
ak sa vak u niektorého z nich táto vec, právo alebo iná
majetková hodnota nachádza, mono sa od nich namiesto peòanej náhrady domáha vydania tejto veci,
práva alebo inej majetkovej hodnoty. Proti tomu, voèi
komu sa právo odporova právnemu úkonu uplatnilo,
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mono uplatni vdy len to¾ko, ko¾ko sa v dôsledku neúèinného právneho úkonu naò previedlo.
(2) Ak ide o neúèinný právny úkon, ktorým dlník
splnil svoj peòaný záväzok, verite¾ je povinný vráti plnenie dlníka do dotknutej podstaty. Ak verite¾ plnenie
vráti, poh¾adávka zaniknutá splnením sa obnoví v pôvodnom rozsahu. Nárok na uspokojenie obnovenej poh¾adávky mono v konkurze uplatni ako poh¾adávku
proti dotknutej podstate, avak len v rozsahu, v akom
by obnovená poh¾adávka bola uspokojená, ak by sa
uplatnila prihlákou.
(3) Ak ide o neúèinný právny úkon iný ako v odseku 1
alebo odseku 2, mono sa domáha, aby povinná osoba
nieèo dala, konala, nieèoho sa zdrala alebo aby nieèo
trpela tak, aby sa majetok podliehajúci konkurzu dostal do stavu, v akom by bol, ak by sa neúèinný právny
úkon neurobil.
§ 64
Vrátenie vzájomného plnenia
Ten, kto v dôsledku neúèinného právneho úkonu plnil do podstaty, môe poadova vrátenie vzájomného
plnenia od svojho predchodcu. Predchodca, ktorý má
povinnos vráti vzájomné plnenie svojmu nástupcovi,
má právo poadova vrátenie vzájomného plnenia od
svojho predchodcu; ak je predchodcom úpadca, právo
poadova vrátenie vzájomného plnenia mono uplatni ako poh¾adávku proti dotknutej podstate, avak len
v primeranom rozsahu, v ktorom sa plnenie do podstaty vrátilo.
§ 65
Vydanie obohatenia z podstaty
Ak v dôsledku plnenia pre neúèinný právny úkon do
podstaty sa podstata obohatila, ten, na úkor koho sa
podstata obohatila, má právo na vydanie obohatenia
z podstaty; nárok z obohatenia podstaty si mono
uplatni ako poh¾adávku proti dotknutej podstate.
§ 66
Náhrada kody
Ak sa plní do podstaty v dôsledku neúèinného právneho úkonu majetok zaaený právom k cudzej veci,
ktoré bolo na majetku zriadené po tom, èo bol majetok
prevedený z majetku dlníka, je ten, kto právo k cudzej
veci zriadil, povinný poskytnú do príslunej podstaty
náhradu kody, ktorá tým na majetku vznikla.
IESTA HLAVA
ZISTENIE A SPÍSANIE MAJETKU
Prvý oddiel
Majetok podliehajúci konkurzu
§ 67
(1) Konkurzu podlieha
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a) majetok, ktorý patril úpadcovi v èase vyhlásenia
konkurzu,
b) majetok, ktorý úpadca nadobudol poèas konkurzu,
c) majetok, ktorý zabezpeèuje úpadcové záväzky,
d) iný majetok, ak to ustanovuje tento zákon.
(2) Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú
podstatu, ktorá sa èlení na veobecnú podstatu a jednotlivé oddelené podstaty zabezpeèených verite¾ov.
§ 68
Veobecná podstata
Veobecnú podstatu tvorí majetok podliehajúci konkurzu, ktorý netvorí iadnu z oddelených podstát.
§ 69
Oddelená podstata zabezpeèeného verite¾a
Oddelenú podstatu zabezpeèeného verite¾a tvorí
a) majetok zabezpeèujúci poh¾adávku zabezpeèeného
verite¾a, ak ide o zabezpeèenie zabezpeèovacím právom, ktoré je na majetku právom jediným alebo v poradí rozhodujúcom na jeho uspokojenie právom prvým alebo medzi inými zabezpeèovacími právami
zabezpeèujúcimi poh¾adávky iných zabezpeèených
verite¾ov právom najskorím (ïalej len prednostné
zabezpeèovacie právo),
b) výaok zo speòaenia majetku tvoriaceho oddelenú
podstatu zabezpeèeného verite¾a,
c) výaok zo speòaenia majetku pôvodne zabezpeèujúceho poh¾adávku zabezpeèeného verite¾a, ktorý
zvýil po uspokojení alebo po zabezpeèení uspokojenia [§ 70 ods. 2 písm. d)] poh¾adávok zabezpeèených
zabezpeèovacími právami, ktoré boli na majetku
pred jeho speòaením v poradí rozhodujúcom na ich
uspokojenie pred zabezpeèovacím právom zabezpeèeného verite¾a.
§ 70
Rozdelenie majetku a výaku tvoriaceho oddelenú
podstatu po uspokojení zabezpeèeného verite¾a
(1) Ak po uspokojení zabezpeèenej poh¾adávky zabezpeèeného verite¾a v oddelenej podstate zvýi
a) nespeòaený majetok, na ktorom v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpeèovacích práv po u
uspokojenom zabezpeèovacom práve nasleduje ïalie zabezpeèovacie právo zabezpeèujúce poh¾adávku iného zabezpeèeného verite¾a, správca zaradí nespeòaený majetok do oddelenej podstaty tohto
zabezpeèeného verite¾a,
b) nespeòaený majetok patriaci úpadcovi, na ktorom
v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpeèovacích práv po u uspokojenom zabezpeèovacom
práve nenasleduje iadne iné zabezpeèovacie právo
zabezpeèujúce poh¾adávku zabezpeèeného verite¾a,
správca zaradí nespeòaený majetok do veobecnej
podstaty,
c) nespeòaený majetok patriaci inej osobe ako úpadcovi, na ktorom v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
zabezpeèovacích práv po u uspokojenom zabezpeèovacom práve nenasleduje iadne iné zabezpeèovacie

Strana 92

Zbierka zákonov è. 7/2005

právo zabezpeèujúce poh¾adávku zabezpeèeného
verite¾a, správca vydá nespeòaený majetok majite¾ovi tohto majetku.
(2) Ak po uspokojení zabezpeèenej poh¾adávky oddeleného verite¾a v oddelenej podstate zvýi
a) výaok zo speòaenia majetku, na ktorom pred jeho
speòaením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
zabezpeèovacích práv po u uspokojenom zabezpeèovacom práve nasledovalo ïalie zabezpeèovacie
právo zabezpeèujúce poh¾adávku iného zabezpeèeného verite¾a, správca zaradí zvyný výaok zo speòaenia majetku do oddelenej podstaty tohto zabezpeèeného verite¾a,
b) výaok zo speòaenia majetku pôvodne patriaceho
úpadcovi, na ktorom pred jeho speòaením v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie zabezpeèovacích
práv po u uspokojenom zabezpeèovacom práve nenasledovalo iadne iné zabezpeèovacie právo, správca zaradí zvyný výaok zo speòaenia majetku do
veobecnej podstaty,
c) výaok zo speòaenia majetku pôvodne patriaceho
inej osobe ako úpadcovi, na ktorom pred jeho speòaením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpeèovacích práv po u uspokojenom zabezpeèovacom práve nenasledovalo iadne iné zabezpeèovacie
právo, správca vydá zvyný výaok zo speòaenia
majetku pôvodnému majite¾ovi tohto majetku,
d) výaok zo speòaenia majetku, na ktorom pred jeho
speòaením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
zabezpeèovacích práv po u uspokojenom zabezpeèovacom práve nasledovalo zabezpeèovacie právo
zabezpeèujúce inú poh¾adávku ako poh¾adávku voèi
úpadcovi, správca zloí zvyný výaok zo speòaenia majetku do notárskej úschovy v prospech verite¾ov, ktorých poh¾adávky boli zabezpeèené zabezpeèovacími
právami
nasledujúcimi
v
poradí
rozhodujúcom na ich uspokojenie po u uspokojenom zabezpeèovacom práve, pod¾a poradia rozhodujúceho na ich uspokojenie a pôvodného majite¾a tohto majetku.
(3) Ak má by výaok zo speòaenia majetku podliehajúceho konkurzu zloený do notárskej úschovy pod¾a odseku 2 písm. d) aj v prospech zabezpeèeného verite¾a, správca zaradí výaok prevyujúci zabezpeèené
poh¾adávky verite¾ov v poradí rozhodujúcom na ich
uspokojenie pred zabezpeèeným verite¾om do oddelenej podstaty tohto zabezpeèeného verite¾a, a to do výky jeho zabezpeèenej poh¾adávky. Správca postupuje
primerane pod¾a tohto ustanovenia, ak speòaený majetok pôvodne patril úpadcovi.
(4) Výaok zo speòaenia majetku podliehajúceho
konkurzu zloený do notárskej úschovy pod¾a odseku 2
písm. d) zloením do notárskej úschovy prestáva pod13
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lieha konkurzu, a do èasu kým sa neuvo¾ní v prospech zabezpeèeného verite¾a alebo úpadcu.
§ 71
Oddelená podstata pri zabezpeèovacom práve
vzahujúcom sa na podnik
Ak poh¾adávka zabezpeèeného verite¾a je zabezpeèená zabezpeèovacím právom vzahujúcim sa na podnik,
oddelenú podstatu zabezpeèeného verite¾a tvoria veci,
práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku, ako
aj výaky zo speòaenia týchto vecí, práv a iných majetkových hodnôt, ak netvoria oddelenú podstatu iného
zabezpeèeného verite¾a.
§ 72
Majetok nepodliehajúci konkurzu
(1) Konkurzu nepodlieha majetok, ktorý nemono
postihnú súdnym výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, colná zábezpeka do výky colného dlhu, zábezpeka na daò pod¾a osobitného predpisu,13) ani majetok
nepodliehajúci konkurzu pod¾a osobitných predpisov.14)
(2) Príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu,
v akom môu by postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Druhý oddiel
Zistenie majetku
§ 73
Zisovanie majetku
(1) Zisovanie majetku podliehajúceho konkurzu zabezpeèuje správca poèas celého konkurzu; správca pritom vychádza najmä zo zoznamu majetku predloeného úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb
a vlastných etrení vykonaných za súèinnosti osôb
a orgánov, ktoré sú povinné mu poskytova súèinnos.
Potrebnú súèinnos sú správcovi povinní poskytnú aj
èlenovia verite¾ského výboru oh¾adom majetku tvoriaceho veobecnú podstatu a zabezpeèení veritelia oh¾adom majetku tvoriaceho ich oddelenú podstatu.
(2) Zoznam majetku je úpadca povinný zostavi
a odovzda správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak u zoznam majetku pripojil k návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbenému správcovi,
je povinný poskytnú správcovi v rovnakej lehote doplnenie tohto zoznamu. Predloený zoznam majetku alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný podpísa a výslovne v òom uvies, e vetky uvedené údaje sú
pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí by úradne
osvedèený. Spolu so zoznamom majetku alebo doplne-

) Zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení
zákona è. 211/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona 667/2004 Z. z.
14
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
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ním tohto zoznamu je úpadca povinný odovzda správcovi aj vetky ïalie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.
§ 74
Súèinnos úpadcu
(1) Úpadca je povinný poskytnú správcovi ním poadovanú súèinnos, najmä vetky správcom poadované vysvetlenia vo forme a lehote urèenej správcom.
Na tento úèel je úpadca povinný sa aj opakovane dostavi na poiadanie do kancelárie správcu. V iadosti o poskytnutie súèinnosti správca vdy pouèí úpadcu o trestnoprávnych následkoch nesplnenia jeho
povinnosti.
(2) Povinnos poskytnú súèinnos pod¾a tohto zákona rovnako ako úpadca má aj tatutárny orgán alebo
èlen tatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu,
odborný zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu,
likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný
zástupca úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez
tatutárneho orgánu, povinnos poskytnú súèinnos
správcovi rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu tatutárneho orgánu alebo èlena tatutárneho orgánu naposledy.
(3) Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súèinnos poadovanú pod¾a tohto
zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi
poadovanú súèinnos do siedmich dní od doruèenia
výzvy poskytli s pouèením o monosti ich predvedenia
alebo uloenia pokuty.
(4) Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 ani na
výzvu súdu súèinnos správcovi neposkytnú, súd môe
na návrh správcu nariadi ich predvedenie na súd, aby
podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa môe zúèastni správca, èlen verite¾ského výboru alebo zabezpeèený verite¾ zistenej zabezpeèenej poh¾adávky.
(5) Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súèinnos poadovanú pod¾a
tohto zákona, súd jej môe uznesením uloi na návrh
správcu pokutu do 5 000 000 Sk. Uznesenie o uloení
pokuty súd doruèí správcovi a tomu, komu bola pokuta uloená; uznesenie súd nezverejòuje v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu o uloení pokuty môe
poda odvolanie do 30 dní od doruèenia ten, komu
bola pokuta uloená. Výnos pokuty je príjmom veobecnej podstaty; nárok na zaplatenie pokuty uplatní
správca. Právoplatné uznesenie o uloení pokuty je
exekuèným titulom. Ak ide o pokutu uloenú mimo
konkurzu, výnos pokuty je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 75
Súèinnos tretích osôb
(1) Súdy, iné tátne orgány, orgány územnej samo15
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správy, iné orgány verejnej moci, notári a súdni exekútori sú povinní oznámi správcovi na písomnú iados
údaje potrebné na výkon jeho èinnosti pod¾a tohto zákona; tým nie je dotknutá povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a osobitného predpisu.15)
(2) Policajný zbor poskytuje správcovi ochranu pod¾a
osobitného predpisu.16)
(3) tátne a iné orgány a právnické osoby, ktoré
z úradnej moci alebo vzh¾adom na predmet svojej èinnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, sú povinné
oznámi správcovi na písomnú iados údaje potrebné na výkon jeho èinností pod¾a tohto zákona; túto
povinnos má najmä orgán poverený evidenciou nehnute¾ností, orgán, ktorý vedie evidenciu motorových vozidiel, a centrálny depozitár cenných papierov.
(4) Ten, kto má u seba záznamy alebo dokumenty
týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu alebo
majetok podliehajúci konkurzu, je povinný to oznámi správcovi, len èo sa dozvie o vyhlásení konkurzu.
Tretia osoba je povinná umoni správcovi tieto záznamy, dokumenty alebo majetok prehliadnu a na
písomnú iados tieto záznamy, dokumenty alebo
majetok správcovi vyda alebo urobi iné opatrenie
poadované správcom na zabezpeèenie týchto záznamov, dokumentov alebo majetku; tým nie je dotknutá
povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a osobitného
predpisu. 15)
(5) Osoby, ktoré majú listiny a iné veci, ktoré môu
by dôkazným prostriedkom pri zistení alebo zabezpeèení majetku podliehajúceho konkurzu, sú povinné
správcovi na písomnú iados tieto listiny prípadne ich
kópie alebo veci vyda alebo zapoièa; tým nie je
dotknutá povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a
osobitného predpisu.15)
(6) Banky a poboèky zahranièných bánk sú povinné
oznámi správcovi na písomnú iados èísla úètov
úpadcu, stavy úètov úpadcu a ich zmeny, informácie
o úschove cenných papierov a vkladných kniiek.
(7) Poskytovate¾ univerzálnej potovej sluby je povinný oznámi správcovi na písomnú iados údaje potrebné na výkon jeho èinností pod¾a tohto zákona, najmä skutoènos, èi úpadca má potové prieèinky, údaje
o poète tam dolých zásielok a o ich odosielate¾och,
úhrn súm dochádzajúcich úpadcovi potou alebo do
jeho potového prieèinka, alebo umoni správcovi tieto údaje získa a správnos údajov na mieste preveri.
Túto povinnos majú aj objednávatelia prepravy alebo
osoby, ktoré vykonávajú prepravu.
(8) Osoby poskytujúce telekomunikaèné sluby sú
povinné oznámi správcovi na jeho písomnú iados
údaje o úpadcových telefónnych, ïalekopisných a telefaxových staniciach, ktoré nie sú uvedené vo verejne
dostupných zoznamoch.

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
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(9) Poisovne sú povinné oznámi správcovi na písomnú iados výplaty poistných plnení.
(10) Vydavatelia tlaèe sú povinní oznámi správcovi
na písomnú iados meno podávate¾a inzerátu týkajúceho sa nakladania s majetkom úpadcu uverejneného
pod znaèkou.
(11) Dopravcovia sú povinní oznámi správcovi na písomnú iados príjemcu prepravovaného úpadcovho
nákladu, ako aj údaje o prepravovanom tovare.
(12) Súèinnos pod¾a tohto zákona sú tretie osoby povinné poskytnú správcovi bezodkladne a bezodplatne.
Ak tretia osoba súèinnos pod¾a tohto zákona neposkytne, súd jej môe uznesením uloi na návrh správcu pokutu do 100 000 Sk. Uznesenie o uloení pokuty
súd doruèí správcovi a tomu, komu bola pokuta uloená; uznesenie sa nezverejòuje v Obchodnom vestníku.
Proti uzneseniu o uloení pokuty môe poda odvolanie
do 30 dní od doruèenia ten, komu bola pokuta uloená.
Výnos pokuty je príjmom veobecnej podstaty; nárok
na zaplatenie pokuty uplatní správca. Právoplatné
uznesenie o uloení pokuty je exekuèným titulom. Ak
ide o pokutu uloenú mimo konkurzu, výnos pokuty je
príjmom tátneho rozpoètu.
Tretí oddiel
Spísanie majetku
§ 76
Súpis majetku podstát
(1) Súpis majetku podstát (ïalej len súpis) je listina
oprávòujúca správcu speòai spísaný majetok. Súpis
vyhotovuje správca pod¾a zoznamu majetku predloeného úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako
aj vlastných zistení a etrení. Súpis správca vyhotovuje
osobitne pre veobecnú podstatu a osobitne pre kadú
oddelenú podstatu; pre posúdenie, èi majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláke zabezpeèenej poh¾adávky a do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na urèenie
poh¾adávky, spävzatia návrhu na urèenie poh¾adávky
alebo rozhodnutia súdu o urèení poh¾adávky. Len èo je
majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previes, dlhodobo prenaja, zriadi na
òom právo k cudzej veci alebo inak zmeni jeho hodnotu alebo likviditu.
(2) Súpis je správca povinný vyhotovi do 30 dní od
vyhlásenia konkurzu. V prípadoch hodných osobitného zrete¾a môe súd na návrh správcu lehotu na vyhotovenie súpisu aj opakovane predåi. Vyhotovený súpis je správca povinný bezodkladne zverejni
v Obchodnom vestníku.
(3) Správca je povinný súpis pravidelne aktualizova.
Kadú zmenu súpisu je správca povinný najneskôr do
10 dní od vykonania zmeny zverejni v Obchodnom vestníku.
(4) Na poiadanie je správca povinný vyda kadému
písomné potvrdenie o tom, èi majetok uvedený v iadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie po-
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tvrdenia môe správca poadova náhradu úèelne
vynaloených nákladov s tým spojených.
(5) Súpis tvorí súèas správcovského spisu.
§ 77
Náleitosti súpisu
(1) Do súpisu sa zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Kadá právne samostatne existujúca vec, právo
alebo iná majetková hodnota sa do súpisu zapisuje ako
samostatná poloka majetku (ïalej len súpisová zloka majetku); to nie je potrebné, ak ide o majetok nepatrnej hodnoty. Jednotlivé zloky majetku sa musia do
súpisu zapísa tak, aby ich nebolo moné zameni.
V súpise sa vdy uvedie deò a dôvod zapísania majetku,
ako aj deò a dôvod vylúèenia majetku zo súpisu.
(2) Ak sa na majetok zapisovaný do súpisu vzahuje
zabezpeèovacie právo, pri poloke majetku sa v súpise
uvedie podrobný opis zabezpeèovacieho práva, podrobný opis a výka zabezpeèenej poh¾adávky zabezpeèenej
týmto zabezpeèovacím právom, odkaz na prísluný zápis v zozname poh¾adávok a oznaèenie zabezpeèeného
verite¾a zabezpeèenej poh¾adávky. Ak sa na majetok zapisovaný do súpisu vzahuje viac zabezpeèovacích
práv, uvedú sa pri poloke majetku zapisované údaje
oh¾adom kadého zabezpeèovacieho práva spolu s uvedením ich poradia.
(3) Pri jednotlivých polokách majetku správca uvedie hodnotu zapisovaného majetku urèenú vlastným
odhadom v slovenskej mene. Pri stanovení hodnoty
majetku správca vychádza z úètovnej hodnoty majetku
po zoh¾adnení skutoèného stavu majetku a trhovej
hodnoty rovnakého alebo porovnate¾ného majetku. Peòané prostriedky v hotovosti alebo na úète správca
ocení ich menovitou hodnotou.
(4) Verite¾ský výbor alebo zabezpeèený verite¾ môe
poadova, aby správca dal stanovi hodnotu majetku
znaleckým posudkom. Správca to môe odmietnu, len
ak majetok dotknutej podstaty pravdepodobne nebude
postaèova na úhradu trov znaleckého posudku, alebo
ak z dôvodu popretia zabezpeèenej poh¾adávky je sporné, èi majetok bude tvori dotknutú oddelenú podstatu; to neplatí, ak verite¾ zloí správcovi preddavok na
úhradu trov znaleckého posudku. Trovy znaleckého
posudku vyiadaného verite¾ským výborom sú poh¾adávkou proti veobecnej podstate. Trovy znaleckého
posudku vyiadaného zabezpeèeným verite¾om sú poh¾adávkou proti jeho oddelenej podstate.
(5) Ak súbor majetku tvorí súèas viacerých oddelených podstát alebo súèas veobecnej podstaty a jednej
alebo viacerých oddelených podstát, okrem stanovenia
hodnoty jednotlivých súpisových zloiek majetku,
správca stanoví hodnotu alebo zabezpeèí stanovenie
hodnoty celého súboru majetku.
(6) Ak sa poèas konkurzu zistí, e hodnota majetku
zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote uvedenej
v súpise, správca môe opätovne stanovi hodnotu zapísaného majetku. O opätovnom stanovení hodnoty
majetku správca bezodkladne informuje verite¾ský výbor alebo dotknutého zabezpeèeného verite¾a.
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§ 78
Vyluèovacia aloba
(1) Do súpisu správca zapisuje aj majetok, ktorého
zahrnutie do veobecnej podstaty alebo oddelenej
podstaty je sporné najmä preto, e sa nachádza u tretej osoby alebo e tretia osoba k nemu uplatòuje právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vyluèuje. Pri
spornom zápise správca v súpise poznamená dôvody
sporného zápisu a uvedie osobu, v ktorej prospech
pochybnosti sporného zápisu svedèia. Ak správca ani
pri vynaloení odbornej starostlivosti nemôe zisti
osobu, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedèia, poznámku o spornom zápise zo súpisu vymae po uplynutí 30 dní od zverejnenia sporného zápisu v Obchodnom vestníku. Iné poznámky
o spornom zápise správca vymae zo súpisu, len èo
s odbornou starostlivosou zistí, e zahrnutie majetku do veobecnej podstaty alebo oddelenej podstaty
je nesporné.
(2) Správca bezodkladne po zverejnení sporného zápisu v Obchodnom vestníku písomne vyzve osobu,
v ktorej prospech do súpisu zapísal poznámku, aby do
30 dní od doruèenia výzvy uviedla dôvody a predloila
dôkazy, ktoré zapísanie majetku do súpisu vyluèujú.
Ak správca na základe uvedených dôvodov a predloených dôkazov s odbornou starostlivosou zistí, e vyzvaná osoba má právo vyluèujúce zapísanie majetku do
súpisu, majetok zapísaný do súpisu bezodkladne po
súhlase prísluného orgánu zo súpisu vylúèi; inak vyzvanú osobu bezodkladne opätovne písomne vyzve, aby
do 30 dní od doruèenia výzvy uplatnila svoje právo na
súde alobou podanou proti nemu s pouèením o následkoch zmekania tejto lehoty.
(3) Ten, kto uplatòuje právo vyluèujúce zapísanie
majetku do súpisu, musí tak urobi u správcu alebo na
súde alobou podanou proti správcovi najneskôr do 30
dní od zverejnenia zápisu tohto majetku do súpisu
v Obchodnom vestníku. Neskôr môe právo vyluèujúce
zapísanie majetku do súpisu uplatni u správcu alebo
na súde alobou podanou proti správcovi len ten, koho
majetok bol zapísaný do súpisu s poznámkou v prospech iného alebo nikoho alebo bez poznámky, i keï
mal by zapísaný s poznámkou v prospech neho. Ak sa
právo vyluèujúce zapísanie majetku do súpisu vèas neuplatní, zanikne; právo vyluèujúce zapísanie majetku
do súpisu zanikne najneskôr rozvrhnutím výaku zo
speòaenia dotknutého majetku.
(4) Ak súd rozhodne o vylúèení majetku zo súpisu,
správca majetok zapísaný do súpisu bezodkladne zo
súpisu vylúèi. Trovy konania o vylúèení majetku zo súpisu sú pod¾a rozhodnutia súdu poh¾adávkou proti
dotknutej podstate.
(5) Kým je majetok zapísaný do súpisu s poznámkou
alebo kým sa o majetku vedie na súde konanie o jeho
vylúèení zo súpisu, správca nemôe majetok speòai,
ibae by majetok bol bezprostredne ohrozený skazou,
znièením alebo iným podstatným znehodnotením;
v tom prípade má verite¾ s nárokom na vydanie majetku právo na vydanie výaku zo speòaenia tohto majetku.
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(6) Právo vyluèujúce zapísanie majetku do súpisu
mono uplatni len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
§ 79
Majetok tretích osôb zabezpeèujúci záväzky úpadcu
(1) Pred tým ako správca zapíe majetok tretej osoby
zabezpeèujúci záväzok úpadcu do súpisu, je povinný vyzva tretiu osobu, aby do 30 dní od doruèenia výzvy splnila za úpadcu poh¾adávku zabezpeèenú svojím majetkom.
Ak tretia osoba na výzvu správcu záväzok za úpadcu nesplní, správca zapíe majetok tretej osoby do súpisu.
(2) Majetok tretej osoby zabezpeèujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu môe správca speòai pod¾a
tohto zákona; správca pritom koná v mene tejto osoby.
(3) Ak majetok tretej osoby zabezpeèujúci záväzok
úpadcu zapísaný do súpisu z dôvodu zániku zabezpeèovacieho práva prestane podlieha konkurzu, správca
bezodkladne vylúèi majetok tretej osoby zo súpisu.
§ 80
Majetok tretích osôb nadobudnutý na základe
neúèinných alebo neplatných právnych úkonov
(1) Do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neúèinných právnych úkonov,
ako aj nároky z nich vyplývajúce. Ak tretia osoba neúèinnos právneho úkonu písomne neuzná, správca
môe majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neúèinného právneho úkonu alebo nároky z neho vyplývajúce zapísa do súpisu, a keï neúèinnos právneho
úkonu urèí súd; vyluèovacia aloba v tom prípade nie je
prípustná.
(2) Do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov.
Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu
vydania majetku nadobudnutého na základe neplatného právneho úkonu do podstaty mono v konkurze
uplatni ako poh¾adávku proti dotknutej podstate, avak len v rozsahu, v akom by bol tento nárok uspokojený, ak by sa uplatnil prihlákou; to neplatí, ak sa tento
nárok uplatnil prihlákou.
§ 81
Vylúèenie majetku zo súpisu
(1) Ak majetok zapísaný do súpisu nie je moné speòai alebo náklady na jeho speòaenie by pravdepodobne prevýili moný výaok z jeho speòaenia,
správca môe majetok po predchádzajúcom súhlase
prísluného orgánu zo súpisu vylúèi. Správca môe
vylúèi majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase prísluného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku
je zjavne neúèelné alebo náklady na jeho vymoenie
a následné speòaenie by pravdepodobne prevýili
moný výaok z jeho speòaenia.
(2) Vylúèenie majetku zo súpisu pod¾a odseku 1
správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Vylúèenie majetku zo súpisu tie oznámi verite¾skému
výboru alebo dotknutým zabezpeèeným verite¾om.
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(3) Majetok vylúèený pod¾a odseku 1 správca na poiadanie prevedie na ktoréhoko¾vek verite¾a prihlásenej poh¾adávky. Ak o prevod majetku poiada viac verite¾ov, správca prevedie majetok na toho verite¾a, ktorý
ponúkne najlepie podmienky.
(4) Ak sa na majetok vylúèený pod¾a odseku 1 vzahuje zabezpeèovacie právo zabezpeèujúce zistenú zabezpeèenú poh¾adávku, správca na poiadanie prevedie majetok na toho zabezpeèeného verite¾a, ktorého
zabezpeèená poh¾adávka je zabezpeèená týmto zabezpeèovacím právom; ak sa na majetok vzahuje viac zabezpeèovacích práv, rozhoduje ich poradie v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie. Ak zabezpeèení
veritelia nepoiadajú o prevod majetku, správca na poiadanie prevedie majetok na ktoréhoko¾vek verite¾a
prihlásenej poh¾adávky; ak ich o prevod majetku poiada viac, správca prevedie majetok na toho verite¾a, ktorý ponúkne najlepie podmienky.
(5) Prevod majetku vylúèeného zo súpisu na verite¾a
sa nezapoèítava do uspokojenia jeho poh¾adávky. Majetok vylúèený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu pod¾a odseku 2 neprejavil záujem iaden
z verite¾ov, prestáva podlieha konkurzu.
SIEDMA HLAVA
SPRÁVA A SPEÒAOVANIE MAJETKU
Prvý oddiel
Prísluný orgán a jeho oprávnenia
§ 82
Prísluný orgán
(1) Prísluný orgán ukladá pod¾a tohto zákona záväzné pokyny a odporúèania správcovi v súvislosti so
správou majetku podliehajúceho konkurzu, prevádzkovaním úpadcovho podniku alebo jeho èasti, speòaovaním majetku podliehajúceho konkurzu a inými èinnosami správcu, ktoré pod¾a tohto zákona podliehajú
pokynom prísluného orgánu.
(2) Prísluným orgánom na úèely tohto zákona je
a) verite¾ský výbor, ak ide o majetok tvoriaci veobecnú
podstatu,
b) zabezpeèený verite¾ oddelenej podstaty, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu; ak mono odôvodnene predpoklada, e po uspokojení zabezpeèenej
poh¾adávky zabezpeèeného verite¾a oddelenej podstaty zvýi v oddelenej podstate majetok, prísluným orgánom spolu so zabezpeèeným verite¾om oddelenej podstaty sú aj ïalí dotknutí zabezpeèení
veritelia, prípadne aj verite¾ský výbor, ak mono
odôvodnene predpoklada, e výaok zo speòaenia
majetku oddelenej podstaty postaèí aj na uspokojenie nezabezpeèených poh¾adávok; pri urèení zloenia prísluného orgánu sa vychádza zo zistenej
sumy zabezpeèených poh¾adávok dotknutých zabezpeèených verite¾ov, sumy poh¾adávok proti podstate priradených k dotknutým súpisovým zlokám
majetku a súpisovej hodnoty dotknutých súpisových zloiek majetku; ak je u dotknutá súpisová
zloka majetku speòaená, vychádza sa z hodnoty
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ete nerozvrhnutého výaku zo speòaenia dotknutej súpisovej zloky majetku,
c) verite¾ský výbor a dotknutí zabezpeèení veritelia, ak
ide o spoloèné speòaenie majetku tvoriaceho veobecnú podstatu a jednu alebo viaceré oddelené
podstaty,
d) dotknutí zabezpeèení veritelia, ak ide o spoloèné
speòaenie majetku tvoriaceho viaceré oddelené
podstaty,
e) súd, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu
a zabezpeèená poh¾adávka zabezpeèeného verite¾a
oddelenej podstaty je popretá èo do právneho dôvodu, vymáhate¾nosti, zabezpeèenia zabezpeèovacím
právom alebo poradia zabezpeèenia zabezpeèovacím
právom; to platí rovnako pri dotknutých zabezpeèených verite¾och pod¾a písm. b) a d).
§ 83
Oprávnenia prísluného orgánu
(1) Prísluný orgán je oprávnený uloi správcovi záväzný pokyn, ako postupova, ak ide o
a) speòaenie majetku tvoriaceho veobecnú podstatu; verite¾ský výbor môe urèi, kedy sa záväzný pokyn nevyaduje,
b) speòaenie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu,
c) spoloèné speòaenie majetku tvoriaceho viaceré oddelené podstaty alebo veobecnú podstatu a jednu
alebo viaceré oddelené podstaty,
d) odplatný prevod podniku alebo jeho èasti,
e) speòaenie majetku odplatným prevodom na osobu
spriaznenú so správcom, osobu spriaznenú s úpadcom, verite¾a prihlásenej poh¾adávky alebo osobu
spriaznenú s verite¾om prihlásenej poh¾adávky,
f) prenechanie celého majetku úpadcu alebo jeho podstatnej èasti do nájmu; to neplatí, ak sa prevádzkuje
podnik úpadcu a majetok, ktorý sa prenecháva do
nájmu, slúil pred vyhlásením konkurzu na prevádzkovanie rovnakej alebo podobnej podnikate¾skej èinnosti,
g) prenechanie majetku úpadcu do nájmu osoby
spriaznenej so správcom, osoby spriaznenej s úpadcom, verite¾a prihlásenej poh¾adávky alebo osoby
spriaznenej s verite¾om prihlásenej poh¾adávky,
h) uzatvorenie zmluvy o doèasnom poskytnutí peòaných prostriedkov v súvislosti s prevádzkovaním
podniku úpadcu,
i) uzatvorenie zmluvy v súvislosti s prevádzkovaním
úpadcovho podniku, ktorou sa správca zaviae plni
pokraèujúce plnenie poèas viac ako jedného mesiaca alebo poskytnú plnenie s hodnotou vyou ako
3 % obratu úpadcu za predchádzajúce úètovné obdobie.
(2) V iných veciach nie je prísluný orgán oprávnený
uloi správcovi záväzný pokyn, môe vak správcovi
odporuèi, ako postupova. Ak správca odporuèený
postup prísluného orgánu odmietne, prísluný orgán
môe poiada súd, aby vydal uznesenie, ako postupova; uznesením súdu je správca viazaný. Súd pri vydaní
uznesenia zoh¾adní oprávnené záujmy dotknutých verite¾ov a ich vyjadrenia a vyjadrenia prísluného orgánu. Uznesenie súd vdy doruèí správcovi.
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(3) Ak prísluný orgán uloí správcovi pokyn, ktorý je
v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých verite¾ov alebo pravidlami speòaovania ustanovenými týmto zákonom, správca splnenie pokynu odmietne a vyzve
prísluný orgán, aby v urèenej lehote pokyn v súlade
s vytknutými vadami upravil. Ak prísluný orgán vytknuté vady neodstráni alebo sa v urèenej lehote nevyjadrí, správca poiada súd, aby vydal uznesenie, ako postupova; uznesením súdu je správca viazaný. Súd pri
vydávaní uznesenia zoh¾adní oprávnené záujmy dotknutých verite¾ov a ich vyjadrenia a vyjadrenia prísluného orgánu.
(4) Ak je èlenom prísluného orgánu súd, správca
alebo ostatní èlenovia prísluného orgánu predloia
pokyn alebo odporuèený postup na schválenie súdu a
po tom, èo sa ostatní èlenovia prísluného orgánu k pokynu alebo odporuèenému postupu vyjadrili. Súd
predloený pokyn alebo odporuèený postup uznesením
schváli alebo uznesením rozhodne, ako postupova;
uznesením súdu je správca viazaný. Súd pri vydaní
uznesenia zoh¾adní oprávnené záujmy dotknutých verite¾ov a ich vyjadrenia a vyjadrenia ostatných èlenov
prísluného orgánu. Uznesenie súd vdy doruèí správcovi.
§ 84
iados správcu o uloenie pokynu
(1) Správca je povinný vo veciach, v ktorých je prísluný orgán oprávnený uloi správcovi záväzný pokyn, poiada prísluný orgán o uloenie pokynu, ako
postupova pred tým, ako urobí prvý právny úkon v tejto veci. V týchto veciach môe správca urobi prvé právne úkony, a keï prísluný orgán uloí správcovi pokyn, ako postupova alebo a keï súd rozhodne, ako
postupova.
(2) Ak prísluný orgán neuloil správcovi v primeranej lehote urèenej správcom pokyn poadovaný správcom alebo èlenovia prísluného orgánu sa k poadovanému pokynu pod¾a § 83 ods. 4 v primeranej lehote
urèenej správcom nevyjadria a oprávnené záujmy
dotknutých verite¾ov tým môu by pokodené, správca
poiada súd, aby vydal uznesenie, ako postupova;
uznesením súdu je správca viazaný. Súd pri vydaní
uznesenia zoh¾adní oprávnené záujmy dotknutých verite¾ov a ich vyjadrenia, ako aj vyjadrenia prísluného
orgánu. Uznesenie súd vdy doruèí správcovi.
(3) iados správcu o uloenie pokynu oh¾adom speòaenia majetku musí obsahova navrhovaný spôsob
speòaenia a jeho zdôvodnenie, porovnanie oèakávaných výsledkov navrhnutého spôsobu speòaenia
s oèakávanými výsledkami iných moných spôsobov
speòaenia a alternatívne návrhy speòaenia majetku.
§ 85
Informovanie prísluného orgánu a nahliadanie do
správcovského spisu
(1) Správca je povinný v pravidelných lehotách urèených prísluným orgánom predklada príslunému orgánu správu o postupe speòaovania a plánovaných
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úkonoch speòaovania. Ak je prísluným orgánom zabezpeèený verite¾, správca je povinný zabezpeèenému
verite¾ovi predloi správu o plánovaných úkonoch speòaovania pred kadým právnym úkonom smerujúcim
k speòaeniu majetku jeho oddelenej podstaty.
(2) Úèastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo poèas konkurzu nahliada do správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tie oprávnení poadova, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského
spisu je správca povinný zabezpeèi v bených pracovných hodinách kadý pracovný deò vo svojej kancelárii
umiestnenej v územnom obvode krajského súdu, v ktorého obvode sídli prísluný konkurzný súd; o tom
správca bezodkladne po ustanovení do funkcie zverejní
v Obchodnom vestníku oznam.
Druhý oddiel
Správa majetku
§ 86
(1) Správu majetku podliehajúceho konkurzu vykonáva správca s odbornou starostlivosou tak, aby majetok bol dostatoène chránený pred pokodením, stratou, znièením alebo iným znehodnotením a aby
výdavky na jeho správu boli vynakladané v nevyhnutnej miere po dôkladnom zváení ich úèelnosti a hospodárnosti. Pri správe majetku podliehajúceho konkurzu
správca nesmie zvýhodni niektorého z verite¾ov alebo
uprednostni osobné záujmy alebo záujmy iných pred
spoloèným záujmom vetkých verite¾ov.
(2) Správca je povinný vyuíva vetky právne prostriedky na ochranu a vymáhanie majetkových práv
podliehajúcich konkurzu vrátane uplatòovania odporovacieho práva pod¾a tohto zákona. Na ten úèel je
správca povinný s odbornou starostlivosou preskúma vetky právne úkony úpadcu a uplatni odporovacie právo proti tým právnym úkonom, pri ktorých mono odôvodnene predpoklada ich odporovate¾nos.
V súvislosti s vymáhaním sporných majetkových práv
podliehajúcich konkurzu je správca oprávnený po konaní prvej schôdze verite¾ov so súhlasom prísluného
orgánu uzatvára dohody alebo zmiery oh¾adom týchto
sporných práv a robi jednostranné právne úkony za
úpadcu v týchto veciach; tým nie je dotknuté oprávnenie ani povinnos správcu uplatòova bezodkladne po
vyhlásení konkurzu tie práva podliehajúce konkurzu,
pri ktorých z dôvodu omekania hrozí koda na majetku podliehajúcom konkurzu. Výkonom jednotlivých
úkonov pod¾a tohto ustanovenia môe správca poveri
advokáta alebo exekútora.
(3) Správca môe prenecha majetok podliehajúci
konkurzu patriaci úpadcovi do nájmu. Zmluvu o nájme
majetku je správca povinný dohodnú tak, aby nájomné
bolo aspoò vo výke, za akú sa predmet nájmu v danom
mieste a èase obvykle prenecháva do nájmu, aby úpadcovi nevznikli na základe nájmu ani v súvislosti s ním
iadne iné ako zákonné povinnosti, aby povinnosti nájomcu zo zmluvy o nájme boli primerane zabezpeèené
a aby zmluvu o nájme bolo moné vypoveda v jednomesaènej lehote. Za iných podmienok môe správca zmlu-
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vu o nájme uzatvori len so súhlasom prísluného orgánu. Príjem z nájmu sa povauje za výaok zo
speòaenia majetku podliehajúceho konkurzu.
(4) Správca môe po vyhlásení konkurzu pokraèova
vo výkone niektorých èinností súvisiacich s podnikate¾skou èinnosou úpadcu, ak tým zamedzí zmeneniu
hodnoty majetku podliehajúceho konkurzu alebo zvýi
hodnotu tohto majetku. Ak náklady na výkon týchto
èinností presiahnu výnosy z týchto èinností, správca
bezodkladne ukonèí výkon týchto èinností. Ustanovenia § 88 sa pouijú primerane.
§ 87
Poh¾adávky proti podstate
(1) Poh¾adávky proti podstate sú poh¾adávky, ktoré
vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou
a speòaovaním majetku podliehajúceho konkurzu,
výivné pre maloleté deti, odmena správcu a ïalie poh¾adávky, o ktorých to ustanovuje tento zákon; poh¾adávkami proti podstate nie sú podmienené poh¾adávky, ktoré sa uplatòujú prihlákou.
(2) Poh¾adávky proti podstate sú tie poh¾adávky,
ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ako dane, poplatky, clá, poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, mzdy alebo platy zamestnancov úpadcu a ïalie nároky zamestnancov úpadcu z pracovných
zmlúv alebo dohôd o prácach uzatvorených mimo pracovného pomeru. Ak správca prevádzkuje podnik
úpadcu alebo jeho èas, tieto poh¾adávky sa povaujú
za poh¾adávky z prevádzkovania podniku.
(3) Poh¾adávky proti podstate uspokojuje správca
z výaku zo speòaenia majetku dotknutej podstaty
pod¾a poradia ich splatnosti; ak sú v rovnaký deò splatné viaceré poh¾adávky proti dotknutej podstate, ktoré
nie je moné uspokoji v celom rozsahu, uspokoja sa
pomerne. Správca zodpovedá verite¾ovi poh¾adávky
proti podstate za kodu, ktorá mu vznikne tým, e jeho
poh¾adávka proti podstate nebola riadne a vèas uspokojená v súlade s týmto ustanovením, ibae preukáe,
e postupoval s odbornou starostlivosou.
(4) Správca zodpovedá verite¾ovi poh¾adávky proti
podstate za kodu, ktorá mu vznikla tým, e jeho poh¾adávka proti podstate, ktorá vznikla na základe
zmluvy uzatvorenej správcom, nemohla by úplne alebo sèasti uspokojená z majetku dotknutej podstaty.
Tejto zodpovednosti sa správca zbaví, ak preukáe, e
v èase keï zmluvu uzatvoril ani pri vynaloení odbornej
starostlivosti nemohol pozna, e majetok dotknutej
podstaty nebude postaèova na úhradu poh¾adávky
proti podstate.
(5) Po vzniku poh¾adávky proti podstate správca priradí poh¾adávku proti podstate tej súpisovej zloke majetku, v súvislosti s ktorou poh¾adávka proti podstate
vznikla. Ak poh¾adávka proti podstate vznikla v súvislosti s viacerými súpisovými zlokami majetku, správca pomerne rozpoèíta poh¾adávku proti podstate medzi
dotknuté súpisové zloky majetku pod¾a ich vzájomnej
hodnoty, prièom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise; ak je u súpisová zloka majetku speòaená, správca vychádza z hodnoty ete nerozvrhnutého výaku zo
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speòaenia. Ak nie je moné urèi, v súvislosti s ktorou
súpisovou zlokou majetku poh¾adávka proti podstate
vznikla, správca rozpoèíta poh¾adávku proti podstate
medzi vetky súpisové zloky majetku; ak vak poh¾adávka proti podstate vznikla v súvislosti s uplatòovaním odporovacieho práva, správca pomerne rozpoèíta
poh¾adávku proti podstate medzi tie súpisové zloky
majetku, ktoré tvoria tú podstatu, ktorá môe ma
z uplatòovania odporovacieho práva prospech. Poh¾adávky proti podstate priradené súpisovej zloke majetku vylúèenej zo súpisu správca rozpoèíta novým spôsobom. O priraïovaní a rozpoèítavaní poh¾adávok proti
podstate správca vedie preh¾adnú evidenciu tak, aby
z nej bol nepochybný verite¾, právny dôvod, èas vzniku
a èas uspokojenia poh¾adávky proti podstate, ako aj jej
priradenie súpisovej zloke majetku a dôvod tohto priradenia. Evidenciu poh¾adávok proti podstate správca
vedie osobitne pre veobecnú podstatu a osobitne pre
kadú oddelenú podstatu.
(6) Správca zodpovedá verite¾om alebo iným osobám
za kodu, ktorú im spôsobí neúèelne alebo nehospodárne vynaloenými nákladmi na správu alebo speòaovanie majetku podliehajúceho konkurzu alebo na
prevádzkovanie úpadcovho podniku. Tejto zodpovednosti sa správca nemôe zbavi.
§ 88
Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu
(1) Správca ustanovený pri vyhlásení konkurzu bezodkladne s odbornou starostlivosou zhodnotí monos
pokraèova v prevádzkovaní úpadcovho podniku a pod¾a okolností ukonèí prevádzkovanie podniku alebo pokraèuje v prevádzkovaní podniku v súlade s týmto zákonom a inými osobitnými predpismi. V prevádzkovaní
úpadcovho podniku môe správca pokraèova, len ak
mono odôvodnene predpoklada, e odplatným prevodom podniku, prípadne odplatným prevodom vetkého
majetku alebo podstatnej èasti majetku patriaceho
k podniku jedným právnym úkonom získa podstatne
vyí výaok zo speòaenia majetku patriaceho k podniku, ako keby speòaoval majetok patriaci k podniku
inými spôsobmi; prevádzkovanie podniku sa pritom
musí obmedzi na nevyhnutný rozsah potrebný na dosiahnutie tohto úèelu.
(2) Ak náklady na prevádzkovanie úpadcovho podniku presiahnu výnosy z jeho prevádzkovania, správca
bezodkladne informuje o tejto skutoènosti prísluný
orgán a vyiada si pokyn, èi a v akom rozsahu má pokraèova v prevádzkovaní podniku.
(3) Prevádzkovanie úpadcovho podniku ani odplatné
prevody majetku, ktorým je tovar vyrábaný pri prevádzkovaní úpadcovho podniku ani odplatné poskytovanie sluieb pri prevádzkovaní úpadcovho podniku
nie je speòaovaním, ak je vykonávané v rámci benej
podnikate¾skej èinnosti úpadcu.
(4) Ak sa v dôsledku prevádzkovania úpadcovho podniku majetok tvoriaci oddelenú podstatu stane súèasou veobecnej podstaty alebo prestane podlieha konkurzu, správca zaradí do oddelenej podstaty
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kompenzaènú poh¾adávku v hodnote majetku, o ktorý
sa tým oddelená podstata ukrátila; pri urèení hodnoty
kompenzaènej poh¾adávky správca vychádza z hodnoty uvedenej v súpise v èase, keï sa majetok oddelenej
podstaty stal súèasou veobecnej podstaty alebo prestal podlieha konkurzu. Správca je povinný na ten
úèel zapísa majetok dotknutej oddelenej podstaty do
súpisu najneskôr, keï sa majetok stal súèasou veobecnej podstaty alebo prestal podlieha konkurzu.
Kompenzaèná poh¾adávka zaradená do oddelenej podstaty sa uspokojí ako poh¾adávka z prevádzkovania
podniku pri ukonèení prevádzky podniku; peòané
prostriedky takto zaradené do oddelenej podstaty sa
povaujú za výaok zo speòaenia majetku podliehajúceho konkurzu.
(5) Poh¾adávky z prevádzkovania podniku sú poh¾adávky voèi úpadcovi, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku správcom; poh¾adávkami z prevádzkovania
podniku nie sú podmienené poh¾adávky, ktoré sa
v konkurze uplatòujú prihlákou. Poh¾adávky z prevádzkovania podniku uspokojuje správca z výnosov
získaných prevádzkovaním úpadcovho podniku pod¾a
poradia ich splatnosti.
(6) O poh¾adávkach z prevádzkovania podniku správca vedie preh¾adnú evidenciu tak, aby z evidencie bol
nepochybný verite¾, právny dôvod, výka, èas vzniku
a èas uspokojenia poh¾adávky z prevádzkovania podniku. Povinnos správcu vies úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu1) tým nie je dotknutá.
(7) Ak po ukonèení prevádzkovania podniku výnosy
z prevádzkovania podniku prevyujú poh¾adávky z prevádzkovania podniku, správca pomerne rozpoèíta zisk
z prevádzkovania podniku medzi vetky súpisové zloky majetku pod¾a ich vzájomnej hodnoty, prièom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise; ak je u súpisová
zloka majetku speòaená, správca vychádza z hodnoty ete nerozvrhnutého výaku zo speòaenia.
(8) Ak po ukonèení prevádzkovania podniku výnosy
z prevádzkovania podniku nepostaèujú na uspokojenie poh¾adávok z prevádzkovania podniku, správca
uspokojí tieto poh¾adávky z prevádzkovania podniku
ako poh¾adávky proti podstate; na ich rozpoèítavanie
medzi súpisové zloky majetku a zodpovednos správcu za ich uspokojenie sa ustanovenia § 87 pouijú rovnako.
(9) Zisk ani strata z prevádzkovania podniku sa nerozpoèítava medzi súpisové zloky majetku, ktoré sú
zapísané do súpisu ako majetok tretích osôb zabezpeèujúci záväzky úpadcu; zisk priradený súpisovej zloke
majetku sa povauje za výaok zo speòaenia majetku
podliehajúceho konkurzu. Zisk priradený súpisovej
zloke majetku vylúèenej zo súpisu správca rozpoèíta
medzi ostatné súpisové zloky majetku novým spôsobom.
(10) Ustanovenia odsekov 1 a 9 sa rovnako vzahujú
na prevádzkovanie èasti podniku.
17
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§ 89
Zákaz uzatvárania zmlúv so spriaznenými osobami
Pri prevádzkovaní úpadcovho podniku alebo jeho
èasti alebo správe majetku podliehajúceho konkurzu
správca nesmie uzatvori zmluvu s osobou, ktorá je
spriaznená s ním alebo úpadcom, ibae s tým súhlasil
prísluný orgán.
§ 90
Povinnosti správcu pri uschovávaní písomností
Správca je povinný po ukonèení prevádzky úpadcovho podniku
a) oznámi do jedného mesiaca túto skutoènos Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom prísluného tátneho ústredného archívu alebo tátneho archívu s regionálnou územnou
pôsobnosou,17)
b) vypracova do iestich mesiacov návrh na vyradenie
registratúrnych záznamov a predloi ho príslunému tátnemu archívu,
c) odovzda registratúrne záznamy navrhnuté na odovzdanie do archívu a archívne dokumenty príslunému tátnemu archívu,
d) zabezpeèi vyradenie a uloenie registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloenia a oznámi príslunému tátnemu archívu miesto, kde sú uloené.
Tretí oddiel
Speòaovanie majetku
§ 91
Speòaovanie
(1) Speòaovaním sa rozumie prevedenie vetkého
majetku, ktorý podlieha konkurzu, na peòané prostriedky v slovenskej mene na úèel uspokojenia verite¾ov. Za speòaovanie sa povauje aj zabezpeèenie peòanej
hotovosti
úpadcu,
prijímanie
plnení
z úpadcových peòaných poh¾adávok a odplatný prevod úpadcovho podniku alebo jeho èasti.
(2) Úèelom speòaovania majetku podliehajúceho
konkurzu je získa èo najvyí výaok, v èo najkratom
èase, s vynaloením èo najniích nákladov. Pri speòaovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca postupuje spôsobom, ktorý s odbornou starostlivosou
vyberie tak, aby èo najlepie splnil úèel speòaovania
a dodral pravidlá speòaovania ustanovené týmto zákonom.
(3) Správca ustanovený pri vyhlásení konkurzu bezodkladne speòaí majetok, ktorý je bezprostredne
ohrozený skazou, znièením alebo iným podstatným
znehodnotením; pokyn prísluného orgánu ani rozhodnutie súdu sa nevyaduje. Iný majetok môe správca zaèa speòaova a po konaní prvej schôdze verite¾ov.
(4) O speòaovaní majetku podliehajúceho konkurzu

) Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 515/2003 Z. z.
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správca vedie preh¾adnú evidenciu; evidenciu vedie
osobitne pre veobecnú podstatu a osobitne pre kadú
oddelenú podstatu. Po speòaení kadej súpisovej zloky majetku správca priradí výaok zo speòaenia tej
súpisovej zloke majetku, ktorá bola predmetom speòaenia. Ak správca spoloène speòaí viaceré súpisové
zloky majetku a jednotlivé výaky nie je moné urèi,
spoloèný výaok správca pomerne rozpoèíta medzi
dotknuté súpisové zloky majetku pod¾a ich vzájomnej
hodnoty, prièom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.
(5) Výaok zo speòaenia majetku podliehajúceho
konkurzu správca uloí na úèet v banke; úroky vyplatené bankou za zostatok na úète sa povaujú za výaok
zo speòaenia majetku podliehajúceho konkurzu.
§ 92
Spôsob speòaovania majetku
(1) Správca môe na úèely speòaenia majetku
a) vyhlási verejnú obchodnú súa,
b) poveri predajom majetku draobníka,8)
c) poveri predajom majetku obchodníka s cennými
papiermi,
d) zorganizova drabu, ponukové konanie alebo iný
súaný proces smerujúci k predaju majetku,
e) preda majetok iným vhodným spôsobom.
(2) Pri speòaení podniku správca prevedie na kupujúceho zmluvou vetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich
s podnikom na kupujúceho prechádzajú len záväzky,
ktoré vznikli v súvislosti prevádzkovaním úpadcovho
podniku po vyhlásení konkurzu, a nepeòané záväzky
z pracovnoprávnych vzahov uvedených v zmluve. Na
zmluvu, ktorou správca speòaí úpadcov podnik, sa
primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu.18) Na speòaenie èasti úpadcovho podniku sa toto
ustanovenie pouije primerane.
(3) Podnik alebo èas podniku, na ktorého prevádzkovanie sa vyaduje povolenie alebo licencia pod¾a osobitného predpisu, môe správca previes na úèely ïalieho
prevádzkovania len na osobu, ktorá má prísluné povolenie alebo licenciu. To platí primerane na nájom úpadcovho podniku alebo jeho èasti.
(4) Ak predaj urèitého majetku upravujú osobitné
predpisy,19) správca speòaí majetok prostredníctvom
oprávnenej osoby pod¾a osobitného predpisu.19)
(5) Na speòaovanie bytov a speòaovanie nebytových priestorov sa pouijú ustanovenia osobitného
predpisu.20)
(6) Ak správca speòauje majetok podliehajúci konkurzu inak ako predajom podniku alebo èasti podniku,
môe speòai nehnute¾nos podliehajúcu konkurzu
len drabou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 93
18
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ods. 1. Na drabu organizovanú správcom sa primerane pouijú ustanovenia osobitného predpisu;8)
oznámenia súvisiace s drabou správca zverejòuje
v Obchodnom vestníku.
§ 93
Vecné práva k majetku pri jeho odplatnom prevode
(1) Pri speòaovaní majetku správca nie je viazaný
zmluvnými predkupnými právami. V prípade speòaovania majetku, ku ktorému sa viae zákonné predkupné právo alebo predkupné právo zriadené ako vecné
právo, správca písomne ponúkne predmet predkupného práva za podmienok ustanovených osobitnými
predpismi21) tomu, kto je z predkupného práva oprávnený; ak osobitný predpis neustanovuje kratiu lehotu, správca nie je týmto predkupným právom viazaný,
ak oprávnený predkupné právo nevyuije do 60 dní od
doruèenia písomnej ponuky.
(2) Ak sa speòauje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speòaením majetku zanikajú vetky zabezpeèovacie práva, ktoré v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpeèovacom
práve vrátane prednostného zabezpeèovacieho práva.
Veritelia poh¾adávok zabezpeèených zabezpeèovacími
právami, ktoré pri speòaení majetku podliehajúceho
konkurzu nezanikajú, sa môu so správcom dohodnú
na spoloènom predaji majetku tak, aby sa majetok pri
odplatnom prevode prevádzal nezaaený ich zabezpeèovacími právami; títo veritelia majú právo na výaok
zo speòaenia tohto majetku pod¾a dohody uzatvorenej
so správcom. Dohoda správcu podlieha súhlasu prísluného orgánu.
(3) Kupujúci pri odplatnom prevode veci zapísanej do
súpisu nadobudne vlastnícke právo aj vtedy, keï
úpadca nebol vlastníkom tejto veci. Správca zodpovedá
pôvodnému vlastníkovi veci za kodu, ktorá mu tým
vznikla, ibae preukáe, e konal s odbornou starostlivosou.
ÔSMA HLAVA
USPOKOJENIE VERITE¼OV
§ 94
Zabezpeèení veritelia
Zabezpeèená poh¾adávka zabezpeèeného verite¾a sa
v zistenom rozsahu uspokojí z výaku speòaenia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpeèeného verite¾a, ktorý zvýil po odpoèítaní poh¾adávok proti podstate priradených k súpisovým zlokám majetku
tvoriacich jeho oddelenú podstatu. Ak nie je moné
uspokoji zabezpeèenú poh¾adávku zabezpeèeného ve-

) § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
) Napríklad zákon è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
20
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov.
21
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19
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rite¾a v celom rozsahu, vo zvynom rozsahu sa uspokojí
ako nezabezpeèená poh¾adávka.
§ 95
Nezabezpeèení veritelia
(1) Nezabezpeèené poh¾adávky sa v zistenom rozsahu
uspokoja z výaku speòaenia majetku tvoriaceho
veobecnú podstatu, ktorý zvýil po odpoèítaní poh¾adávok proti podstate priradených k súpisovým zlokám
majetku tvoriacich veobecnú podstatu. Ak nie je moné uspokoji nezabezpeèené poh¾adávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne pod¾a ich vzájomnej výky.
(2) Poh¾adávky spojené so záväzkom podriadenosti
pod¾a osobitného predpisu22) (ïalej len podriadené poh¾adávky) sa v zistenom rozsahu uspokoja z výaku
zo speòaenia majetku tvoriaceho veobecnú podstatu, ktorý vo veobecnej podstate zvýil po úplnom
uspokojení iných nezabezpeèených poh¾adávok. Ak nie
je moné uspokoji podriadené poh¾adávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne pod¾a ich vzájomnej výky.
§ 96
Veobecné náleitosti rozvrhu
(1) Výaok zo speòaenia majetku, ktorý podlieha
konkurzu, po odpoèítaní poh¾adávok proti podstate,
ktoré sa k nemu vzahujú, sa verite¾om prihlásených
poh¾adávok vydáva rozvrhom. Náklady uspokojenia
poh¾adávky znáa verite¾ prihlásenej poh¾adávky sám.
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rov týkajúcich sa zabezpeèenej poh¾adávky zabezpeèeného verite¾a oddelenej podstaty správca bezodkladne
pripraví pre zabezpeèeného verite¾a rozvrh výaku zo
speòaenia tohto majetku. Na ten úèel správca písomne oboznámi zabezpeèeného verite¾a o návrhu rozvrhu
výaku a urèí mu lehotu 30 dní na jeho schválenie od
jeho doruèenia.
(2) Zabezpeèený verite¾ môe v lehote urèenej správcom návrh rozvrhu výaku schváli alebo proti nemu
uplatni odôvodnené námietky. Ak iný dotknutý zabezpeèený verite¾ poiada zabezpeèeného verite¾a o uplatnenie odôvodnenej námietky, zabezpeèený verite¾ je povinný námietku proti návrhu rozvrhu výaku uplatni.
(3) Ak zabezpeèený verite¾ návrh rozvrhu výaku
schváli, správca bezodkladne uspokojí zabezpeèenú
poh¾adávku zabezpeèeného verite¾a pod¾a schváleného
rozvrhu výaku.
(4) Ak zabezpeèený verite¾ uplatní proti návrhu rozvrhu výaku odôvodnené námietky, správca návrh rozvrhu výaku pod¾a námietok upraví alebo poiada
súd, aby o námietkach rozhodol; ak súd námietkam vyhovie, správca návrh rozvrhu výaku pod¾a rozhodnutia súdu upraví. Správca bezodkladne po vyhovení námietkam alebo po rozhodnutí súdu o námietkach
uspokojí zabezpeèenú poh¾adávku zabezpeèeného verite¾a pod¾a upraveného rozvrhu výaku.

(2) Rozvrh obsahuje v preh¾adnom èlenení jednotlivé
celkové sumy výakov priradených k súpisovým zlokám majetku, ktoré sú predmetom rozvrhu, spolu so
sumami poh¾adávok proti podstate, ktoré sú priradené
k týmto súpisovým zlokám majetku, a výslednú sumu
výaku urèenú na uspokojenie zabezpeèeného verite¾a
alebo nezabezpeèených verite¾ov.

(5) Ak zabezpeèený verite¾ v lehote urèenej správcom
neuplatní proti návrhu rozvrhu výaku odôvodnené
námietky alebo návrh rozvrhu výaku v tejto lehote
neschváli, správca poiada o schválenie návrhu rozvrhu výaku súd. Ak súd návrh rozvrhu výaku schváli,
správca bezodkladne uspokojí zabezpeèenú poh¾adávku zabezpeèeného verite¾a pod¾a schváleného rozvrhu
výaku. Ak súd navrhovaný rozvrh výaku upraví,
správca bezodkladne uspokojí zabezpeèenú poh¾adávku zabezpeèeného verite¾a pod¾a upraveného rozvrhu
výaku.

(3) Ak ide o rozvrh pre nezabezpeèených verite¾ov,
rozvrh obsahuje aj pomerné rozdelenie výslednej sumy
urèenej na uspokojenie nezabezpeèených verite¾ov tak,
aby z rozvrhu bol zrejmý kadý nezabezpeèený verite¾,
ako aj suma urèená na uspokojenie jeho nezabezpeèenej poh¾adávky.

(6) Súd pri rozhodovaní o odôvodnených námietkach
uplatnených proti navrhovanému rozvrhu výaku alebo pri schva¾ovaní navrhovaného rozvrhu výaku zoh¾adní oprávnené záujmy zabezpeèeného verite¾a, prípadne ïalích dotknutých zabezpeèených verite¾ov
a ich prípadné vyjadrenia.

(4) Pri kadej sume výaku sa v rozvrhu uvedie opis
príslunej súpisovej zloky majetku, spôsob jej speòaenia, dôvod výberu tohto spôsobu speòaenia, oznaèenie nadobúdate¾a a ïalie podstatné okolnosti týkajúce sa priebehu tohto speòaovania.
(5) Pri kadej sume poh¾adávky proti podstate sa
v rozvrhu uvedie právny dôvod, èas vzniku, èas uspokojenia a verite¾ poh¾adávky proti podstate, ako aj dôvod
jej priradenia k príslunej súpisovej zloke majetku.
§ 97
Uspokojenie zabezpeèeného verite¾a
(1) Po speòaení kadej tvrtiny majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu a ukonèení vetkých súdnych spo22

) § 408a Obchodného zákonníka.

(7) Po zaradení výaku zo speòaenia majetku do oddelenej podstaty pod¾a § 70 sa postupuje primerane
pod¾a odsekov 1 a 6; zabezpeèený verite¾ vak nemôe
uplatni námietky proti výke výaku zo speòaenia
majetku ani proti poh¾adávkam proti podstate, ktoré
u boli schválené v predchádzajúcich rozvrhoch.
§ 98
Èiastkový rozvrh pre nezabezpeèených verite¾ov
(1) Po speòaení kadej tvrtiny majetku tvoriaceho
veobecnú podstatu správca bezodkladne pripraví
pre nezabezpeèených verite¾ov rozvrh výaku zo speòaenia tohto majetku (ïalej len èiastkový rozvrh výaku). Na ten úèel správca zverejní v Obchodnom
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vestníku návrh èiastkového rozvrhu výaku a urèí verite¾skému výboru lehotu 30 dní na jeho schválenie od
jeho zverejnenia. Návrh èiastkového rozvrhu výaku
správca ete pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doruèí jednotlivým èlenom verite¾ského výboru.
(2) Èiastkový rozvrh výaku správca pripraví tak,
aby neohrozil uspokojenie budúcich poh¾adávok proti
podstate ani nasledujúce rozvrhy výaku, najmä
s oh¾adom na uspokojenie zabezpeèených poh¾adávok,
ktoré sa pravdepodobne budú uspokojova aj z majetku tvoriaceho veobecnú podstatu. Z èiastkového rozvrhu výaku sú vyòaté zabezpeèené poh¾adávky, ak
ich mono ete uspokoji z oddelenej podstaty; vyòatie
zabezpeèených poh¾adávok z èiastkového rozvrhu výaku sa musí v nasledujúcich rozvrhoch doplati. Ak
sú o rozsahu èiastkového rozvrhu výaku pochybnosti
alebo ak správca na poiadanie verite¾ského výboru odmietne èiastkový rozvrh výaku pripravi, verite¾ský
výbor môe poiada súd, aby správcovi prikázal,
v akom rozsahu má èiastkový rozvrh výaku pripravi.
(3) Verite¾ský výbor môe v lehote urèenej správcom
návrh èiastkového rozvrhu výaku schváli alebo môe
proti nemu v rovnakej lehote uplatni odôvodnené námietky. Ak nezabezpeèený verite¾ poiada verite¾ský výbor o uplatnenie odôvodnenej námietky, verite¾ský výbor je povinný námietku proti návrhu èiastkového
rozvrhu výaku uplatni. Námietky nemono uplatni
proti výke výaku zo speòaenia alebo proti poh¾adávkam proti podstate, ktoré u boli schválené v predchádzajúcich rozvrhoch výakov.
(4) Ak verite¾ský výbor návrh èiastkového rozvrhu výaku schváli, správca bezodkladne uspokojí nezabezpeèené poh¾adávky pod¾a schváleného èiastkového
rozvrhu výaku.
(5) Ak verite¾ský výbor uplatní proti návrhu èiastkového rozvrhu výaku odôvodnené námietky, správca
návrh èiastkového rozvrhu výaku pod¾a námietok
upraví alebo poiada súd, aby o námietkach rozhodol.
Ak súd námietkam verite¾ského výboru vyhovie, správca návrh èiastkového rozvrhu výaku pod¾a rozhodnutia súdu upraví. Správca bezodkladne po vyhovení námietkam verite¾ského výboru alebo po rozhodnutí
súdu o námietkach uspokojí nezabezpeèené poh¾adávky pod¾a upraveného èiastkového rozvrhu výaku.
(6) Ak verite¾ský výbor v lehote urèenej správcom neuplatní proti návrhu èiastkového rozvrhu výaku odôvodnené námietky alebo návrh èiastkového rozvrhu výaku v tejto lehote neschváli, správca poiada
o schválenie návrhu èiastkového rozvrhu výaku súd.
Ak súd návrh èiastkového rozvrhu výaku schváli,
správca bezodkladne uspokojí nezabezpeèené poh¾adávky pod¾a èiastkového rozvrhu výaku schváleného
súdom. Ak súd návrh èiastkového rozvrhu výaku
upraví, správca bezodkladne uspokojí nezabezpeèené
poh¾adávky pod¾a èiastkového rozvrhu výaku upraveného súdom.
(7) Súd pri rozhodovaní o námietkach verite¾ského
výboru alebo pri rozhodovaní o schva¾ovaní návrhu
èiastkového rozvrhu výaku pod¾a odseku 6 zoh¾adní
oprávnené záujmy nezabezpeèených verite¾ov a ich prípadné vyjadrenia.

Èiastka 5

(8) Schválený èiastkový rozvrh výaku správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
§ 99
Uspokojenie popretých a podmienených poh¾adávok
(1) Do rozvrhu sa zahàòajú aj podmienené poh¾adávky a popreté poh¾adávky; to neplatí pre popreté poh¾adávky, na ktoré sa v konkurze neprihliada.
(2) Výaok zo speòaenia majetku podliehajúceho
konkurzu urèený pod¾a rozvrhu na uspokojenie popretej poh¾adávky správca vydá verite¾ovi a po zistení popretej poh¾adávky v rozsahu jej zistenia; vo zvynom
rozsahu správca rozvrhne výaok novým rozvrhom.
(3) Výaok zo speòaenia majetku podliehajúceho
konkurzu urèený pod¾a rozvrhu na uspokojenie podmienenej poh¾adávky správca vydá podmienenému verite¾ovi, a keï podmienená poh¾adávka vznikne. Ak sa
vznik podmienenej poh¾adávky stane nemoným alebo
podmienená poh¾adávka vznikne v menom rozsahu,
ako bola prihlásená, správca rozvrhne zvyný výaok
novým rozvrhom. Ak podmienená poh¾adávka nevznikne ani do koneèného rozvrhu výaku, v konkurze sa na
podmienenú poh¾adávku u neprihliada.
§ 100
Vylúèenie niektorých poh¾adávok z uspokojenia
(1) Z uspokojenia v konkurze je vylúèené prísluenstvo prihlásených poh¾adávok, na ktoré vznikol nárok
po vyhlásení konkurzu.
(2) Z uspokojenia v konkurze sú vylúèené aj
a) trovy úèastníkov konania, ktoré im vznikli úèasou
v konkurznom konaní a v konaniach súvisiacich
s týmto konaním, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) nároky verite¾ov z bezodplatných právnych úkonov,
c) mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce
majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uloené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu,
d) tresty postihujúce majetok úpadcu uloené v trestnom konaní.
(3) Z uspokojenia v konkurze sú vylúèené aj nároky
verite¾ov zo zodpovednosti za kodu spôsobenú dlníkom nesplnením povinnosti vèas poda návrh na vyhlásenie konkurzu; to neplatí, ak ide o nároky voèi osobám
povinným poda návrh na vyhlásenie konkurzu v mene
dlníka.
§ 101
Koneèný rozvrh pre nezabezpeèených verite¾ov
(1) Po úplnom speòaení majetku zapísaného do súpisu, ukonèení vetkých sporov o urèení popretých poh¾adávok a ukonèení vetkých sporov, ktorými môe
by dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpeèených verite¾ov
koneèný rozvrh výaku (ïalej len koneèný rozvrh výaku). Na ten úèel správca zverejní v Obchodnom
vestníku návrh koneèného rozvrhu výaku a ním urèenú lehotu nie kratiu ako 15 dní a nie dlhiu ako
30 dní na jeho schválenie. Návrh koneèného rozvrhu
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výaku správca pred jeho zverejnením doruèí jednotlivým èlenom verite¾ského výboru.

§ 104

(2) Návrh koneèného rozvrhu výaku okrem rozvrhu
zvyného výaku zo speòaenia majetku podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe vetky predchádzajúce rozvrhy výakov vrátane rozvrhov výakov oddelených podstát. Na schva¾ovanie koneèného rozvrhu
výaku sa primerane pouijú ustanovenia § 98.

Ak úpadca, ktorý je fyzickou osobou, poèas konkurzu zomrie, nastupujú na jeho miesto v rozsahu majetku podliehajúceho konkurzu jeho dedièia, prípadne
tát, ak dedièov niet alebo dedièstvo odmietli.
§ 105

DEVIATA HLAVA
ZRUENIE KONKURZU
§ 102
Zruenie konkurzu
(1) Súd rozhodne aj bez návrhu o zruení konkurzu
pre nedostatok majetku, ak zistí, e majetok úpadcu
nepostaèuje ani na úhradu poh¾adávok proti podstate;
v uznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch
správcu, ktoré sa platia z majetku dlníka, preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbeného správcu
alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.
(2) Súd rozhodne na návrh správcu o zruení konkurzu po splnení koneèného rozvrhu výaku.
(3) Uznesenie o zruení konkurzu súd bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tie doruèí
úpadcovi a správcovi do vlastných rúk. Proti uzneseniu
môe poda odvolanie správca a verite¾, ktorého zistená
poh¾adávka nebola èo i len sèasti uspokojená.
(4) Právoplatnos uznesenia o zruení konkurzu súd
oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú úèinky konkurzu pod¾a § 44 ods. 1, 3, 5
a 6, § 46 a 51, § 53 a 56 a funkcia verite¾ského výboru,
ak bol ustanovený. Platnos a úèinnos úkonov vykonaných poèas konkurzu tým nie je dotknutá.
(5) Ku dòu zruenia konkurzu správca uzavrie úètovné knihy a zostaví individuálnu úètovnú závierku pod¾a osobitných predpisov.1) Správca tie odovzdá úpadcovi, prípadne likvidátorovi vetky potrebné doklady,
zostávajúci majetok a zaistí ïalie èinnosti súvisiace so
zruením konkurzu. Po vykonaní týchto èinností súd
odvolá správcu z funkcie.
§ 103
(1) Konkurz sa zruuje tie uznesením, ktorým odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupòa o vyhlásení konkurzu tak, e zastavil konkurzné konanie.
Uznesenie súd doruèí úpadcovi a správcovi; uznesenie
tie bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú
úèinky konkurzu pod¾a § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 a 51,
§ 53 a 56, obnovujú sa zabezpeèovacie práva, ktoré zanikli pod¾a § 29 ods. 2, a zaniká funkcia správcu
a funkcia verite¾ského výboru, ak bol ustanovený.
(2) V uznesení pod¾a odseku 1 súd rozhodne o odmene správcu. Odmenu správcu pod¾a rozhodnutia súdu
platí ten, kto podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

Na základe zoznamu prihláok mono po zruení
konkurzu poda návrh na výkon rozhodnutia alebo
exekúciu pre zistenú poh¾adávku, ktorú úpadca v lehote urèenej správcom výslovne nenamietol. Zoznam poh¾adávok po zruení konkurzu správca uloí na súde.
DESIATA HLAVA
OSOBITNÉ KONKURZNÉ USTANOVENIA
§ 106
Malý konkurz
(1) Súd uznesením o otvorení malého konkurzu uzná
konkurz za malý, ak je vyhlásený na fyzickú osobu,
ktorá nie je podnikate¾om.
(2) Súd môe uznesením o otvorení malého konkurzu
uzna konkurz za malý, ak sú splnené aspoò dva nasledujúce predpoklady:
a) majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyuje 5 000 000 Sk,
b) obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom
úètovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýil 10 000 000 Sk,
c) úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 verite¾ov.
(3) O otvorení malého konkurzu rozhodne súd pri vyhlásení konkurzu. Súd môe uzna konkurz za malý aj
poèas konkurzu, ak mono od toho oèakáva znaèné
výhody pre jeho rýchlos, úspornos alebo efektívnos.
Súd môe uzna konkurz za malý aj bez návrhu.
(4) Ak súd poèas konkurzu zistí, e nie sú splnené
predpoklady, aby konkurz mohol by uznaný za malý,
aj bez návrhu uznesenie o otvorení malého konkurzu
zruí.
§ 107
Obsah malého konkurzu
(1) V uznesení o otvorení malého konkurzu alebo
v uznesení o úprave rozsahu malého konkurzu môe
súd skráti lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnú o iných opatreniach v záujme èo najrýchlejieho, najúspornejieho a najefektívnejieho vedenia konkurzného konania.
(2) V malom konkurze volí schôdza verite¾ov namiesto verite¾ského výboru jedného zástupcu verite¾ov.
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TRETIA ÈAS

§ 110

RETRUKTURALIZÁCIA

Náleitosti posudku

PRVÁ HLAVA

(1) Posudok obsahuje
a) presné oznaèenie dlníka,
b) podrobnú charakteristiku podnikate¾skej èinnosti
dlníka,
c) zistenie, èi dlníkovi hrozí úpadok alebo èi je v úpadku a kedy úpadok nastal spolu s odôvodnením, preèo
úpadok hrozí, prípadne preèo úpadok nastal,
d) podrobný opis opatrení prijatých dlníkom na predídenie úpadku,
e) podrobný opis finanènej situácie a obchodnej situácie dlníka,
f) odporuèenie alebo neodporuèenie retrukturalizácie
dlníka spolu s podrobným odôvodnením, preèo sa
retrukturalizácia odporuèila alebo neodporuèila,
g) deò vyhotovenia posudku.

RETRUKTURALIZAÈNÝ POSUDOK
§ 108
Poverenie správcu vypracovaním
retrukturalizaèného posudku
(1) Ak dlníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku,
môe poveri správcu vypracovaním retrukturalizaèného posudku (ïalej len posudok) na úèely zistenia,
èi sú splnené predpoklady na jeho retrukturalizáciu. Tým nie je dotknutá povinnos dlníka vèas poda
návrh na vyhlásenie konkurzu.
(2) Ak sa jeden verite¾ alebo viacerí veritelia dohodli
s dlníkom na poskytnutí potrebnej súèinnosti, môu
poveri správcu vypracovaním posudku aj sami.
(3) Poveri vypracovaním posudku mono len osobu
zapísanú do zoznamu správcov.
§ 109
Príprava posudku
(1) Správca pri príprave posudku zisuje finanènú situáciu a obchodnú situáciu dlníka a pod¾a týchto zistení vo vypracovanom posudku odporuèí alebo neodporuèí
retrukturalizáciu
dlníka.
Ak
správca
retrukturalizáciu dlníka odporuèí, v posudku navrhne aj moný spôsob jej uskutoènenia.
(2) Posudok je správca povinný vypracova nestranne
a s odbornou starostlivosou. Tí, ktorí správcu prípravou posudku poverili, sú povinní poskytnú správcovi
potrebnú súèinnos, najmä vetky dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadne vypracovanie
posudku.
(3) Správca môe odporuèi retrukturalizáciu dlníka, ak
a) dlník vykonáva podnikate¾skú èinnos,
b) dlníkovi hrozí úpadok alebo u je v úpadku,
c) mono odôvodnene predpoklada zachovanie aspoò
podstatnej èasti prevádzky podniku dlníka a
d) v prípade povolenia retrukturalizácie mono odôvodnene predpoklada väèí rozsah uspokojenia verite¾ov dlníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu.
(4) Ak správca neodporuèí retrukturalizáciu, i keï
v èase vypracovania posudku na to boli splnené predpoklady, zodpovedá tomu, pre koho posudok vypracoval, za kodu, ktorú mu tým spôsobí, ibae preukáe,
e retrukturalizáciu neodporuèil v dôsledku nedostatku súèinnosti dlníka.
(5) Ak správca odporuèí retrukturalizáciu, i keï
v èase vypracovania posudku na to neboli splnené
predpoklady, zodpovedá verite¾om dlníka za kodu,
ktorú im tým spôsobí, ibae preukáe, e konal s odbornou starostlivosou.

(2) Posudok, v ktorom správca odporuèil retrukturalizáciu, musí obsahova tie
a) zhodnotenie verite¾ov dlníka z h¾adiska ich práv
a ekonomických záujmov,
b) podrobný rozbor predpokladov, za ktorých mono
zachova prevádzku podniku dlníka alebo jej podstatnú èas, podrobný rozbor opatrení potrebných
na splnenie týchto predpokladov a okolnosti odôvodòujúce reálnos splnenia týchto opatrení,
c) podrobný rozbor moných metód retrukturalizácie
a podmienok uskutoènite¾nosti jednej alebo viacerých metód retrukturalizácie spolu s odôvodnením,
preèo v prípade povolenia retrukturalizácie mono
odôvodnene predpoklada väèí rozsah uspokojenia
verite¾ov dlníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu,
d) vymedzenie právnych úkonov dlníka, ktoré majú
po povolení retrukturalizácie dlníka podlieha súhlasu správcu.
(3) Posudok môe v prílohe obsahova návrh retrukturalizaèného plánu a záväzné vyjadrenia dlníka
a jedného alebo viacerých verite¾ov dlníka k návrhu
retrukturalizaèného plánu.
DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE RETRUKTURALIZÁCIE
§ 111
Návrh na povolenie retrukturalizácie
(1) Návrh na povolenie retrukturalizácie sa podáva
na príslunom súde. Návrh na povolenie retrukturalizácie môe poda dlník alebo verite¾.
(2) Dlník je oprávnený poda návrh na povolenie retrukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním posudku a správca vo vypracovanom posudku nie starom ako 30 dní jeho retrukturalizáciu odporuèil.
(3) Verite¾ je oprávnený poda návrh na povolenie retrukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním posudku a správca vo vypracovanom posudku nie starom ako 30 dní retrukturalizáciu dlníka odporuèil
a dlník s podaním tohto návrhu súhlasil.
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§ 112
Náleitosti návrhu
(1) Návrh na povolenie retrukturalizácie musí obsahova veobecné náleitosti návrhu pod¾a osobitného
predpisu.4) Podpis navrhovate¾a musí by v návrhu
úradne osvedèený.
(2) Navrhovate¾ je povinný k návrhu na povolenie retrukturalizácie pripoji posudok správcu, zoznam majetku dlníka, zoznam záväzkov dlníka, zoznam osôb
spriaznených s dlníkom a poslednú riadnu individuálnu úètovnú závierku dlníka spolu s mimoriadnou individuálnou úètovnou závierkou, ak bola vyhotovená
neskôr ako posledná riadna individuálna úètovná závierka; ak bola individuálna úètovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripoji
aj správu audítora.
(3) Ak návrh na povolenie retrukturalizácie podáva
verite¾, k návrhu je povinný pripoji aj úradne osvedèené vyhlásenie dlníka, e je v úpadku a e súhlasí s podaním návrhu na povolenie retrukturalizácie.
§ 113
Zaèatie retrukturalizaèného konania
(1) Ak súd zistí, e návrh na povolenie retrukturalizácie spåòa zákonom predpísané náleitosti, najneskôr
do 15 dní od doruèenia návrhu rozhodne o zaèatí retrukturalizaèného konania. Inak návrh na povolenie
retrukturalizácie v rovnakej lehote uznesením odmietne; uznesenie súd doruèí navrhovate¾ovi.
(2) Súd nevyzýva navrhovate¾a na opravu ani doplnenie neúplného alebo nesprávneho návrhu na povolenie
retrukturalizácie. Súd návrh verite¾a na povolenie
retrukturalizácie pred zaèatím retrukturalizaèného
konania dlníkovi nedoruèuje ani dlníka nevyzýva,
aby sa k návrhu na povolenie retrukturalizácie vyjadril.
(3) O zaèatí retrukturalizaèného konania súd vydá
uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa zaèína retrukturalizaèné konanie.
(4) Zaèatie retrukturalizaèného konania bráni
tomu, aby sa na toho istého dlníka zaèalo iné retrukturalizaèné konanie. Ak poèas retrukturalizaèného
konania dôjde súdu ïalí návrh na povolenie retrukturalizácie týkajúci sa toho istého dlníka, súd návrh
na povolenie retrukturalizácie odmietne.
§ 114
Úèinky zaèatia retrukturalizaèného konania
(1) Zaèatie retrukturalizaèného konania má tieto
úèinky:
a) dlník je povinný obmedzi výkon svojej èinnosti na
bené právne úkony; iné právne úkony dlníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre poh¾adávku, ktorá sa v retrukturalizácii uplatòuje prihlákou, nemono zaèa konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekuèné konanie na majetok

c)

d)

e)

f)
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patriaci dlníkovi; u zaèaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekuèné konania sa preruujú,
pre zabezpeèenú poh¾adávku, ktorá sa v retrukturalizácii uplatòuje prihlákou, nemono zaèa ani
pokraèova vo výkone zabezpeèovacieho práva na
majetok patriaci dlníkovi,
druhá zmluvná strana nemôe vypoveda zmluvu
uzatvorenú s dlníkom alebo od nej odstúpi pre
omekania dlníka s plnením, na ktoré druhej
zmluvnej strane vznikol nárok pred zaèatím retrukturalizaèného konania; vypovedanie zmluvy alebo
odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúèinné,
zmluvné dojednania umoòujúce druhej zmluvnej
strane vypoveda zmluvu uzatvorenú s dlníkom
alebo od nej odstúpi z dôvodu retrukturalizaèného
konania alebo konkurzného konania sú neúèinné,
poh¾adávku, ktorá sa v retrukturalizácii uplatòuje
prihlákou, nemono voèi dlníkovi zapoèíta.

(2) Právne úkony dlníka môe správca schváli, len
ak zhodnotia majetok dlníka alebo ak sú potrebné na
dosiahnutie úèelu retrukturalizácie. Dlník je povinný na tento úèel poskytnú správcovi vetky informácie o schva¾ovanom právnom úkone a inú s tým súvisiacu súèinnos. Ak dlník urobí právny úkon
podliehajúci súhlasu správcu bez súhlasu správcu,
platnos právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu vak mono v konkurze odporova, ak bol na
majetok dlníka do dvoch rokov od zaèatia retrukturalizaèného konania vyhlásený konkurz.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, úèinky zaèatia
retrukturalizaèného konania zanikajú zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení retrukturalizaèného konania v Obchodnom
vestníku; oznam súd zverejní v Obchodnom vestníku
bezodkladne po tom, èo uznesenie nadobudne právoplatnos.
§ 115
Spävzatie návrhu
(1) Navrhovate¾ môe vzia svoj návrh na povolenie
retrukturalizácie spä a do vydania uznesenia o povolení retrukturalizácie. Po zaèatí retrukturalizaèného konania je na spävzatie návrhu na povolenie retrukturalizácie potrebný súhlas vetkých úèastníkov
retrukturalizaèného konania.
(2) Ak je návrh na povolenie retrukturalizácie vzatý
spä pod¾a odseku 1 po zaèatí retrukturalizaèného konania, súd retrukturalizaèné konanie bezodkladne
uznesením zastaví.
§ 116
Povolenie retrukturalizácie
(1) Ak sú splnené predpoklady, aby súd povolil retrukturalizáciu, súd najneskôr do 30 dní od zaèatia
retrukturalizaèného konania uznesením rozhodne
o povolení retrukturalizácie. Inak retrukturalizaèné
konanie v rovnakej lehote uznesením zastaví.
(2) Súd povolí retrukturalizáciu, ak
a) posudok spåòa zákonom predpísané náleitosti,
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b) obsah posudku je jasný a zrozumite¾ný,
c) posudok vypracoval správca zapísaný do zoznamu
správcov, ktorý má v obvode krajského súdu, v ktorom sídli prísluný súd, zriadenú kanceláriu,
d) posudok v èase podania návrhu na povolenie retrukturalizácie nebol starí ako 30 dní od jeho vypracovania,
e) správca poverený vypracovaním posudku retrukturalizáciu dlníka odporuèil a zo záverov posudku
je zrejmé, e na odporuèenie retrukturalizácie boli
splnené predpoklady.
(3) Ak v èase rozhodovania súdu o povolení retrukturalizácie uplynulo od vypracovania posudku viac ako
60 dní, súd pred rozhodnutím o povolení retrukturalizácie vypoèuje správcu, èi sa zásadne nezmenili pomery dlníka, èi sú závery posudku aktuálne a èi mono
predpoklada úspenú retrukturalizáciu.
(4) V uznesení o povolení retrukturalizácie súd
ustanoví správcu, vyzve verite¾ov, aby v zákonnej lehote prihlásili poh¾adávky, a urèí rozsah právnych úkonov dlníka, ktoré majú poèas retrukturalizácie podlieha súhlasu správcu; v uznesení tie pouèí verite¾ov
o spôsobe prihlasovania poh¾adávok, následkoch nedodrania lehoty na prihlasovanie poh¾adávok a následkoch nesprávneho prihlásenia poh¾adávok. Do
funkcie správcu súd ustanoví toho, kto vypracoval posudok. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tie doruèí úèastníkom retrukturalizaèného konania, ustanovenému správcovi,
príslunému daòovému orgánu a colnému riadite¾stvu.
(5) Uznesenie o zastavení retrukturalizaèného konania súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môe poda odvolanie kadý úèastník retrukturalizaèného konania. Ak odvolací súd
zistí, e súd prvého stupòa rozhodol o zastavení retrukturalizaèného konania nesprávne, rozhodnutie
súdu prvého stupòa zmení tak, e povolí retrukturalizáciu; inak rozhodnutie súdu prvého stupòa potvrdí.
Odvolací súd rozhodne o odvolaní najneskôr do 30 dní
od predloenia veci.
§ 117
Návrh dlníka na vyhlásenie konkurzu
(1) Dlník môe poèas retrukturalizaèného konania
a do vydania uznesenia o povolení retrukturalizácie
poiada súd, aby vyhlásil konkurz. Ak dlník poiada
súd o vyhlásenie konkurzu, súd jedným uznesením zastaví retrukturalizaèné konanie, zaène konkurzné konanie a vyhlási na majetok dlníka konkurz. V uznesení súd ustanoví správcu postupom pod¾a § 40 ods. 1.
Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia zanikajú úèinky zaèatia
retrukturalizaèného konania. Uznesenie súd doruèí
úèastníkom retrukturalizaèného konania a správcovi,
ktorého v uznesení ustanovil.
(2) Ak prebieha iné konkurzné konanie, súd prebiehajúce konkurzné konanie po rozhodnutí pod¾a odseku 1 uznesením zastaví.
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§ 118
Zaèatie retrukturalizácie
(1) Povolením retrukturalizácie sa zaèína retrukturalizácia. Retrukturalizácia sa povauje za povolenú
zverejnením uznesenia o povolení retrukturalizácie
v Obchodnom vestníku.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, retrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlníka zaèalo
alebo prebiehalo konkurzné konanie; ak poèas retrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením
odmietne.
(3) Povolením retrukturalizácie sa konania preruené pod¾a § 114 ods. 1 písm. b) zastavujú. Ak v týchto
konaniach u dolo k speòaeniu majetku, avak výaok ete nebol vyplatený oprávnenému, výaok po odpoèítaní trov konania sa vráti dlníkovi.
(4) Súdne a rozhodcovské konania o poh¾adávkach,
ktoré sa v retrukturalizácii uplatòujú prihlákou, sa
povolením retrukturalizácie preruujú; tieto nároky
mono uplatni voèi dlníkovi len spôsobom pod¾a
§ 120 ods. 1 a § 124 ods. 4.
TRETIA HLAVA
ÚÈASTNÍCI RETRUKTURALIZAÈNÉHO KONANIA
A UPLATÒOVANIE POH¼ADÁVOK VERITE¼OV
V RETRUKTURALIZÁCII
§ 119
Úèastníci retrukturalizaèného konania
(1) Úèastníkmi retrukturalizaèného konania sú dlník, navrhovate¾ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje poh¾adávky.
(2) Ak sa v retrukturalizaènom pláne navrhuje zmena majetkových práv spojených s úèasou na dlníkovi,
prevod podniku dlníka alebo jeho èasti alebo zlúèenie,
splynutie alebo rozdelenie dlníka, úèastníkmi retrukturalizaèného konania sú aj spoloèníci, akcionári
alebo èlenovia dlníka (ïalej len akcionár dlníka).
(3) Úèastníkmi retrukturalizaèného konania sú aj
ïalie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa
má v retrukturalizaènom konaní kona; tieto osoby sú
úèastníkmi retrukturalizaèného konania pre tú èas
retrukturalizaèného konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo povinnostiach.
(4) Na vstup verite¾a do retrukturalizaèného konania, potvrdenie prevodu alebo prechodu poh¾adávky
z jedného úèastníka retrukturalizaèného konania na
iného úèastníka retrukturalizaèného konania a zánik
postavenia úèastníka retrukturalizaèného konania sa
ustanovenia § 25 a 27 pouijú primerane.
§ 120
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatòova svoje nároky poèas retrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom
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prihlásili svoje poh¾adávky. Ak sa tieto nároky v retrukturalizácii riadne a vèas neuplatnia prihlákou,
právo vymáha tieto nároky voèi dlníkovi v prípade potvrdenia retrukturalizaèného plánu súdom zaniká.

tlaèive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihláku sa v retrukturalizácii neprihliada a poh¾adávka
v nej uplatnená sa do retrukturalizaèného plánu nezahàòa.

(2) Poh¾adávky, ktoré vznikli voèi dlníkovi poèas retrukturalizaèného konania, odmena správcu a nepeòané poh¾adávky sa v retrukturalizácii neuplatòujú
prihlákou (ïalej len prednostné poh¾adávky). Na
prednostné poh¾adávky nepôsobia úèinky zaèatia retrukturalizaèného konania ani sa nezahàòajú do retrukturalizaèného plánu, ibae s tým ich veritelia súhlasia.

(2) Ak verite¾ prihlasuje zabezpeèenú poh¾adávku,
v prihláke uvedie aj druh, poradie a právny dôvod
vzniku zabezpeèovacieho práva spolu s urèením majetku, ktorým je zabezpeèená, a sumu, do ktorej je zabezpeèená. Ak prihláka zabezpeèenej poh¾adávky tieto
údaje neobsahuje, zabezpeèená poh¾adávka sa v retrukturalizácii povauje len za nezabezpeèenú poh¾adávku a na zabezpeèovacie právo, ktorým je zabezpeèená, sa v retrukturalizácii neprihliada.

(3) Za prednostné poh¾adávky sa nepovaujú nároky
ruèite¾ov, spoludlníkov alebo iných osôb, ktorým
vznikne po zaèatí retrukturalizaèného konania poh¾adávka voèi dlníkovi, ak budú za neho plni záväzok,
ktorý vznikol pred zaèatím retrukturalizaèného konania. Tieto nároky musia by v retrukturalizácii uplatnené prihlákou ako podmienené poh¾adávky, inak
v prípade potvrdenia retrukturalizaèného plánu súdom zaniká právo vymáha tieto nároky voèi dlníkovi.
(4) Ak súd poèas retrukturalizácie vyhlási na majetok dlníka konkurz, prednostné poh¾adávky, ak
vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku dlníka
poèas retrukturalizaèného konania, sa v konkurze
v nezabezpeèenom rozsahu uspokojujú zo veobecnej
podstaty pred inými nezabezpeèenými poh¾adávkami.
§ 121
Prihlasovanie poh¾adávok
(1) Prihláku spolu s prílohami podáva verite¾
v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláka musí by doruèená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia retrukturalizácie. Na prihláku doruèenú po lehote
alebo prihláku doruèenú v lehote len správcovi alebo
len súdu sa v retrukturalizácii neprihliada a poh¾adávka v nej uplatnená sa do retrukturalizaèného plánu nezahàòa. Doruèenie prihláky na súd má pre plynutie premlèacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
úèinky ako uplatnenie práva na súde.
(2) Správca je povinný najneskôr tretí deò po doruèení kadej prihláky zabezpeèi, aby jeden rovnopis prihláky spolu s prílohami bol prístupný na nahliadnutie
v jeho kancelárii pre dlníka a verite¾ov, ktorí mu doruèili prihláky. Prihláky doruèené správcovi tvoria súèas správcovského spisu.
§ 122
Náleitosti prihláky
(1) Pre kadú poh¾adávku musí by predloená samostatná prihláka. V prihláke sa vdy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo verite¾a a dlníka, právny dôvod vzniku poh¾adávky a suma poh¾adávky s rozdelením na istinu a prísluenstvo a prísluenstvo s rozdelením pod¾a právneho dôvodu vzniku;
prihláka sa podáva na predpísanom tlaèive, ktoré
musí by datované a podpísané verite¾om. Ak prihláka
tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom

(3) Ak verite¾ prihlasuje podmienenú poh¾adávku,
v prihláke uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
poh¾adávky. Ak sa v prihláke podmienenej poh¾adávky tento údaj neuvedie, na prihláku podmienenej poh¾adávky sa v retrukturalizácii neprihliada a poh¾adávka v nej uplatnená sa do retrukturalizaèného
plánu nezahàòa.
(4) Poh¾adávka sa uplatòuje v slovenskej mene. Ak sa
poh¾adávka neuplatní v slovenskej mene, sumu poh¾adávky urèí správca prepoètom pod¾a kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deò vyhlásenia konkurzu. Ak je poh¾adávka uplatnená v mene, ktorej kurz
Národná banka Slovenska nevyhlasuje, sumu poh¾adávky urèí správca s odbornou starostlivosou.
(5) Ak verite¾ podáva viacero prihláok, k prihlákam
pripojí aj súhrnný preh¾ad. Ak verite¾ podáva ïaliu
prihláku dodatoène, súhrnný preh¾ad pripojí k poslednej podanej prihláke; na súhrnné preh¾ady pripojené k prihlákam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak verite¾ k svojim viacerým prihlákam
nepripojí súhrnný preh¾ad, súhrnný preh¾ad nepredloí na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlaèive alebo súhrnný preh¾ad neobsahuje údaje uvedené
v podaných prihlákach, na jeho prihláky sa v retrukturalizácii neprihliada a poh¾adávky v nich uplatnené sa do retrukturalizaèného plánu nezahàòajú.
(6) K prihláke sa pripájajú listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláke. Ak sa prihlasuje postúpená
poh¾adávka, k prihláke sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie poh¾adávky verite¾om. Ak poh¾adávku prihlasuje verite¾, ktorý je povinný vies úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu,1) k prihláke pripojí
aj vyhlásenie, e poh¾adávku eviduje v úètovníctve,
inak je správca povinný poh¾adávku uplatnenú v prihláke poprie. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláke vzahujú na viaceré prihláky, staèí
ich pripoji k súhrnnému preh¾adu.
(7) Ak verite¾ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizaènú zloku podniku,
v prihláke je povinný uvies zástupcu na doruèovanie
písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky; k prihláke je povinný pripoji aj
listiny preukazujúce, e zástupca poverenie na doruèovanie písomností prijal. Ak si verite¾ zástupcu na doruèovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doruèova len zverejnením v Obchodnom vestníku.
(8) Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzva verite¾a
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na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihláky; na poiadanie sú vak povinní vyda verite¾ovi potvrdenie o doruèení prihláky. Správca je tie povinný v potvrdení uvies, èi prihláku mono pod¾a odseku 1 alebo 2 povaova za úplnú; o prípadných
nedostatkoch prihláky je správca povinný verite¾a
v potvrdení pouèi. Prihláku môe verite¾ opravi alebo
doplni len do uplynutia lehoty na prihlasovanie poh¾adávok.
§ 123
Zoznam poh¾adávok
(1) Prihlásené poh¾adávky spolu s údajmi uvedenými
v prihláke správca priebene zapisuje do zoznamu poh¾adávok tak, aby koneèný zoznam poh¾adávok zostavil do 10 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie poh¾adávok; zoznam poh¾adávok správca vyhotovuje
v tyroch rovnopisoch.
(2) Po vyhotovení koneèného zoznamu poh¾adávok
správca bezodkladne doruèí jeden rovnopis koneèného
zoznamu poh¾adávok na súd. Na súde správca porovná
údaje zapísané do koneèného zoznamu poh¾adávok
s údajmi uvedenými v prihlákach doruèených súdu
a pod¾a tohto porovnania priamo na súde pod doh¾adom sudcu alebo ním povereného vyieho súdneho
úradníka upraví koneèný zoznam poh¾adávok; ak sa
pri porovnaní týchto údajov zistí, e prihláka doruèená správcovi sa nezhoduje s prihlákou doruèenou
súdu, na prihláku sa v retrukturalizácii neprihliada
a poh¾adávka v nej uplatnená sa do retrukturalizaèného plánu nezahàòa.
(3) Správca v rovnakom èase, ako vyhotoví koneèný
zoznam poh¾adávok, vyzve dlníka, aby sa v ním urèenej lehote nie kratej ako pä pracovných dní a nie dlhej ako desa pracovných dní vyjadril k zapísaným poh¾adávkam.
(4) Po uplynutí lehoty na popieranie poh¾adávok
správca najneskôr do troch dní od uplynutia tejto lehoty doruèí jeden rovnopis koneèného zoznamu poh¾adávok s vyznaèením popretých poh¾adávok na súd; pre
posúdenie, v akom rozsahu sú prihlásené poh¾adávky
popreté, sú údaje zapísané do koneèného zoznamu poh¾adávok doruèeného súdu rozhodujúce.
(5) Ak poèas retrukturalizácie dôjde k zmene údajov
zapisovaných do zoznamu poh¾adávok, správca bezodkladne po tom, èo sa o zmene týchto údajov dozvie, zapíe ich zmenu do zoznamu poh¾adávok; zmenu zoznamu
poh¾adávok tie bezodkladne písomne oznámi súdu.
(6) Zoznam poh¾adávok tvorí súèas správcovského
spisu.
§ 124
Popretie a zistenie poh¾adávky
(1) Kadú prihlásenú poh¾adávku správca s odbornou starostlivosou porovná s úètovnou a inou dokumentáciou dlníka a so zoznamom záväzkov dlníka;
správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia dlníka
a iných osôb a vykoná aj vlastné etrenie. Ak správca
pri skúmaní poh¾adávky zistí, e prihlásená poh¾adáv-
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ka je èo do právneho dôvodu, vymáhate¾nosti, výky,
zabezpeèenia zabezpeèovacím právom alebo poradia
zabezpeèovacieho práva sporná, je povinný prihlásenú
poh¾adávku v spornom rozsahu poprie.
(2) Prihlásenú poh¾adávku môe poprie len správca
do 30 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie poh¾adávok. Prihlásenú poh¾adávku správca poprie tak, e
popretie poh¾adávky spolu s dôvodom a rozsahom jej
popretia zapíe do zoznamu poh¾adávok; ak správca
poprie poh¾adávku èo do výky, v zozname poh¾adávok
uvedie aj zistenú sumu prihlásenej poh¾adávky. Uplynutím lehoty na popieranie poh¾adávok sa prihlásená
poh¾adávka v rozsahu, v akom nebola popretá, povauje za zistenú. Na úèely výkonu práv spojených s prihlásenou poh¾adávkou sa prihlásená poh¾adávka povauje za zistenú aj vtedy, ak je popretá len èo do jej výky.
(3) Dlník alebo verite¾, ktorý doruèil správcovi prihláku, môe poda správcovi podnet, aby prihlásenú
poh¾adávku poprel. Správca je povinný kadý podnet
s odbornou starostlivosou vyhodnoti a po vyhodnotení podnetu písomne informova toho, kto podnet podal,
ako podnet vybavil. Podnet na popretie poh¾adávky
a spôsob jeho vybavenia správca zapíe do zoznamu
poh¾adávok.
(4) Verite¾ popretej poh¾adávky sa môe do 30 dní od
uplynutia lehoty na popieranie poh¾adávok alobou podanou voèi dlníkovi domáha, aby súd urèil právny
dôvod, vymáhate¾nos, výku, zabezpeèenie zabezpeèovacím právom alebo poradie zabezpeèovacieho práva
popretej poh¾adávky; v alobe sa verite¾ môe domáha
len toho, èo uviedol v prihláke.
(5) Ak verite¾ popretej poh¾adávky v zákonnej lehote
alobu na urèenie popretej poh¾adávky nepodá alebo
návrh na urèenie popretej poh¾adávky vezme spä, na
prihlásenú poh¾adávku verite¾a sa v retrukturalizácii
v popretom rozsahu u neprihliada a v prípade potvrdenia retrukturalizaèného plánu súdom nemono poh¾adávku v popretom rozsahu voèi dlníkovi vymáha.
(6) Rozhodnutie súdu o urèení popretej poh¾adávky
je úèinné voèi kadému. Právoplatnosou rozhodnutia
súdu o urèení poh¾adávky sa popretá poh¾adávka v rozsahu urèenom súdom povauje za zistenú; vo zvynom
rozsahu nemono poh¾adávku voèi dlníkovi vymáha.
(7) Kým neuplynula lehota na podanie aloby na urèenie poh¾adávky alebo kým súd právoplatne nerozhodne o urèení poh¾adávky, dlník môe popretú poh¾adávku dodatoène voèi jej verite¾ovi písomne uzna;
týmto uznaním sa popretá poh¾adávka v uznanom rozsahu povauje za zistenú.
(8) Zistenie poh¾adávky poèas retrukturalizácie sa
zapisuje do zoznamu poh¾adávok. Správca je povinný
zapísa zistenie poh¾adávky do zoznamu poh¾adávok
bezodkladne po tom, èo sa poh¾adávka povauje za zistenú alebo èo poh¾adávku dlník uznal.
(9) Ak súd poèas konania o urèení popretej poh¾adávky vyhlási na majetok dlníka konkurz, prebiehajúce
konanie o urèení popretej poh¾adávky uznesením zastaví.
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§ 125
Zodpovednos verite¾a za nesprávnos prihláky
(1) Verite¾ zodpovedá za nesprávnos údajov uvedených v prihláke. Ak správca poh¾adávku verite¾a poprie a súd v konaní o urèení poh¾adávky urèí, e verite¾
nemal nárok na zaplatenie prihlásenej sumy alebo mal
nárok na zaplatenie sumy niej ako 75 % z prihlásenej
sumy, verite¾ je povinný zaplati v prospech dlníka pokutu vo výke urèenej súdom, ibae preukáe, e konal
s odbornou starostlivosou; nárok na zaplatenie pokuty uplatòuje dlník. Právo verite¾ov na náhradu kody
tým nie je dotknuté. Ustanovenie sa pouije rovnako,
ak súd v konaní o urèení poh¾adávky urèí, e verite¾ nemal nárok na zabezpeèovacie právo, ktoré uplatnil
v prihláke, alebo mal nárok na zabezpeèovacie právo
vo vyom poradí, ako uplatnil v prihláke.
(2) Pokutu pod¾a odseku 1 urèí súd vo výke 0, 1 % a
0, 2 % za kadý deò od prihlásenia poh¾adávky a do
právoplatného skonèenia konania o urèení poh¾adávky
z tej sumy prihlásenej poh¾adávky, ktorá prevyuje
sumu urèenú súdom v konaní o urèení poh¾adávky; ak
túto sumu nie je moné urèi, pokuta sa urèí z celej
sumy prihlásenej poh¾adávky. Súd pri urèení výky pokuty prihliadne na okolnosti, za ktorých k nesprávnemu prihláseniu poh¾adávky dolo.
(3) Povinnos verite¾a zaplati pokutu pod¾a odseku 2
vznikne aj vtedy, ak verite¾ pred rozhodnutím súdu
v konaní o urèení poh¾adávky vzal návrh na urèenie poh¾adávky spä, ak nepodal prihláku dobromyse¾ne.
Pokuta sa v tom prípade urèí z celej sumy prihlásenej
poh¾adávky.
TVRTÁ HLAVA
VERITE¼SKÉ ORGÁNY
§ 126
Schôdza verite¾ov
(1) Na úèely zistenia stanovísk verite¾ov prihlásených
poh¾adávok a vo¾by verite¾ského výboru správca do 30
dní od povolenia retrukturalizácie zvolá schôdzu verite¾ov tak, aby sa konala nie skôr ako prvý deò a nie neskôr ako piaty deò od uplynutia lehoty na popieranie
poh¾adávok. Schôdzu verite¾ov správca zvolá uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku, v ktorom uvedie miesto, èas a predmet rokovania schôdze verite¾ov.
Schôdzi verite¾ov predsedá správca pod doh¾adom sudcu alebo ním povereného vyieho súdneho úradníka.
Trovy zvolania a konania schôdze verite¾ov platí dlník.
(2) Právo zúèastni sa na schôdzi verite¾ov má kadý
verite¾ prihlásenej poh¾adávky. Dlník, tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu dlníka alebo zákonný zástupca dlníka je povinný sa na schôdzi verite¾ov zúèastni a odpoveda na otázky správcu.
(3) Schôdza verite¾ov je uznáaniaschopná, ak sú prítomní aspoò traja veritelia oprávnení hlasova. Schôdza verite¾ov sa uznáa nadpoloviènou väèinou hlasov
prítomných verite¾ov. Právo hlasova na schôdzi verite¾ov má verite¾, ktorého poh¾adávka je v èase konania
schôdze verite¾ov zistená; na kadú jednu slovenskú
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korunu zistenej sumy poh¾adávky má verite¾ jeden
hlas. Podmienený verite¾ môe na schôdzi verite¾ov hlasova len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej poh¾adávky závisí od splnenia záväzku podmieneným verite¾om za dlníka a verite¾ oprávnený
poadova splnenie záväzku od podmieneného verite¾a
na schôdzi verite¾ov v rozsahu podmienenej poh¾adávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju poh¾adávku v rozsahu podmienenej poh¾adávky v retrukturalizácii neprihlási. Toto právo podmienenému
verite¾ovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej poh¾adávky stane nemoným; o tom je podmienený verite¾ povinný informova správcu, len èo sa o tejto
skutoènosti dozvie, inak zodpovedá iným verite¾om za
kodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených verite¾ov, ktorí sú povinní plni za dlníka tomu
istému verite¾ovi pre tú istú poh¾adávku, viac, môu vykonáva hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými
podmienenými poh¾adávkami, len ak si zvolia spoloèného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môu vykonáva len v rozsahu, v akom sú povinní plni za dlníka.
(4) O priebehu schôdze verite¾ov správca spíe zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných verite¾ov, opis priebehu schôdze verite¾ov, uznesenia prijaté
schôdzou verite¾ov spolu s výsledkami hlasovania
a podpis správcu. Odpis zápisnice správca priamo na
schôdzi verite¾ov doruèí súdu; odpis zápisnice je správca povinný podpísa.
(5) Správca je povinný zabezpeèi, aby veritelia prihlásených poh¾adávok mohli v jeho kancelárii do zápisnice zo schôdze verite¾ov nahliada; za úhradu vecných
nákladov je povinný im vyda aj podpísaný odpis zápisnice. Zápisnica tvorí súèas správcovského spisu.
§ 127
Verite¾ský výbor
(1) Na úèely výkonu svojich práv si veritelia prihlásených poh¾adávok na schôdzi verite¾ov volia trojèlenný
alebo päèlenný verite¾ský výbor. Návrhy na jednotlivých èlenov verite¾ského výboru predkladá správca
spomedzi prítomných verite¾ov oprávnených na schôdzi verite¾ov hlasova v zásade od verite¾a s najvyím
poètom hlasov, a kým nie sú zvolení piati èlenovia verite¾ského výboru. Jednotlivé návrhy na èlenov verite¾ského výboru správca predkladá tak, aby pomer medzi
zabezpeèenými verite¾mi a nezabezpeèenými verite¾mi
bol vo verite¾skom výbore v zásade vyrovnaný. Ak po
skonèení hlasovania sú zvolení len tyria èlenovia verite¾ského výboru, tvrtý èlen verite¾ského výboru sa nepovauje za zvoleného a verite¾ský výbor je len trojèlenný. Ak po skonèení hlasovania nie sú zvolení ani traja
èlenovia verite¾ského výboru, èlenmi verite¾ského výboru sú tí traja veritelia, ktorí získali najvyí poèet
hlasov. Ak po skonèení hlasovania nie sú zvolení ani
títo veritelia, správca poiada súd o vyhlásenie konkurzu.
(2) Ak súd povolil retrukturalizáciu na základe návrhu verite¾a, èlenom verite¾ského výboru je vdy verite¾,
ktorý podal návrh na povolenie retrukturalizácie; ak
návrh na povolenie retrukturalizácie podalo nieko¾ko
verite¾ov, èlenom verite¾ského výboru je ich spoloèný
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zástupca. Na vo¾bu ïalích èlenov verite¾ského výboru
sa ustanovenie odseku 1 pouije primerane.
(3) Èlenstvo vo verite¾skom výbore verite¾ovi zaniká
zánikom jeho postavenia úèastníka retrukturalizaèného konania. Èlenstvo vo verite¾skom výbore verite¾ovi zaniká tie jeho písomným odstúpením adresovaným
predsedovi verite¾ského výboru alebo správcovi. Ak sa
poèet èlenov verite¾ského výboru zníi pod troch, nových èlenov verite¾ského výboru urèí súd; za èlena verite¾ského výboru môe súd urèi len verite¾a zistenej poh¾adávky.
(4) Èlen verite¾ského výboru je povinný kona v spoloènom záujme vetkých verite¾ov prihlásených poh¾adávok. Za výkon funkcie má èlen verite¾ského výboru
nárok na úhradu trov, ktoré preukázate¾ne vynaloil
pri výkone svojej funkcie; tieto trovy vo výke schválenej verite¾ským výborom platí dlník.
(5) Èinnos verite¾ského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia èlenovia verite¾ského výboru.
Èlen verite¾ského výboru si môe písomným plnomocenstvom zvoli zástupcu; pravos podpisu èlena verite¾ského výboru musí by na plnomocenstve úradne
osvedèená.
(6) Písomnosti urèené verite¾skému výboru sa doruèujú na adresu predsedu verite¾ského výboru. Ak sa písomnos nepodarí predsedovi verite¾ského výboru doruèi, mono písomnos doruèi na adresu ktoréhoko¾vek
èlena verite¾ského výboru.
§ 128
Zasadnutie verite¾ského výboru
(1) Prvé zasadnutie verite¾ského výboru zvoláva
správca tak, aby sa konalo do troch dní od jeho zvolenia. Ïalie zasadnutie verite¾ského výboru zvoláva
pod¾a potreby èlen verite¾ského výboru alebo správca.
(2) Verite¾ský výbor je uznáaniaschopný, ak je prítomná väèina jeho èlenov. Kadý èlen verite¾ského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia verite¾ského
výboru je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny prítomných èlenov verite¾ského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy èlenov verite¾ského výboru prepoèítajú pod¾a zistenej sumy ich zistených poh¾adávok.
(3) Správca je oprávnený zúèastni sa na kadom zasadnutí verite¾ského výboru. Ak verite¾ský výbor poiada správcu o úèas na zasadnutí verite¾ského výboru,
správca je povinný sa na zasadnutí verite¾ského výboru
zúèastni.
(4) Dlník, tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho
orgánu dlníka alebo zákonný zástupca dlníka sú povinní sa na poiadanie verite¾ského výboru alebo správcu zúèastni na zasadnutí verite¾ského výboru a odpoveda na otázky èlenov verite¾ského výboru a správcu.
(5) O priebehu zasadnutia verite¾ského výboru sa
spíe zápisnica. Zápisnica obsahuje opis priebehu zasadnutia verite¾ského výboru a znenia uznesení prijatých verite¾ským výborom spolu s hlasovaním jednotlivých èlenov verite¾ského výboru. Zápisnicu vyhotovuje
a podpisuje predseda verite¾ského výboru. Odpis zápis-
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nice predseda verite¾ského výboru bezodkladne doruèí
súdu a správcovi. Správca najneskôr nasledujúci deò
po doruèení zápisnice zabezpeèí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Odpis zápisnice doruèený správcovi tvorí súèas správcovského spisu.
PIATA HLAVA
DOH¼AD SPRÁVCU A SÚDU POÈAS
RETRUKTURALIZÁCIE
§ 129
Doh¾ad správcu
(1) Správca poèas retrukturalizácie vykonáva nad
podnikaním dlníka doh¾ad. Pri výkone doh¾adu patria
správcovi rovnaké oprávnenia ako správcovi poèas konkurzu pri zisovaní majetku podliehajúceho
konkurzu; ustanovenia § 74 a 75 sa pouijú primerane.
Doh¾ad nad dlníkom je správca povinný vykonáva
s odbornou starostlivosou tak, aby dlník nezníil
hodnotu svojho majetku alebo nezmaril úspené skonèenie retrukturalizácie. Ak dlník závane alebo opakovane poruí povinnosti ustanovené týmto zákonom,
správca bezodkladne poiada súd o vyhlásenie konkurzu.
(2) Správca je povinný poèas retrukturalizácie s odbornou starostlivosou sledova vývoj finanènej situácie a obchodnej situácie dlníka. Ak sa finanèná situácia alebo obchodná situácia dlníka zmení tak, e
nemono odôvodnene predpoklada úspené skonèenie retrukturalizácie, správca bezodkladne poiada
súd o vyhlásenie konkurzu.
(3) Ak správca poiada súd o vyhlásenie konkurzu
pod¾a odseku 1 alebo 2, súd najneskôr do 15 dní od doruèenia iadosti jedným uznesením zastaví retrukturalizaèné konanie, zaène konkurzné konanie a vyhlási
na majetok dlníka konkurz. V uznesení súd ustanoví
správcu postupom pod¾a § 40 ods. 1. Uznesenie súd
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú
úèinky zaèatia retrukturalizácie, funkcia verite¾ského
výboru a funkcia správcu. Uznesenie súd doruèí dlníkovi a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.
§ 130
Schva¾ovanie právnych úkonov dlníka
(1) Právne úkony dlníka poèas retrukturalizácie
podliehajú súhlasu správcu v rozsahu urèenom súdom
v uznesení o povolení retrukturalizácie. Súhlasu
správcu poèas retrukturalizácie podliehajú tie právne úkony dlníka v pracovnoprávnych vzahoch.
(2) Rozsah právnych úkonov dlníka, ktoré majú poèas retrukturalizácie podlieha súhlasu správcu, môe verite¾ský výbor svojím uznesením rozíri. Uznesenie verite¾ského výboru je úèinné zverejnením
v Obchodnom vestníku. Uznesenie zverejní správca
najneskôr nasledujúci pracovný deò po doruèení zápisnice zo zasadnutia verite¾ského výboru.
(3) O schva¾ovaní právnych úkonov dlníka je správca povinný rozhodova bezodkladne. Dlník je povinný
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na úèely riadneho posúdenia právneho úkonu poskytnú správcovi vetky informácie o schva¾ovanom právnom úkone a inú s tým súvisiacu súèinnos.

bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tie doruèí správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

(4) Ak dlník urobí poèas retrukturalizácie právny
úkon bez súhlasu správcu, i keï podliehal jeho súhlasu, platnos právneho úkonu tým nie je dotknutá;
právnemu úkonu vak mono v konkurze odporova,
ak bol na majetok dlníka poèas retrukturalizácie alebo do jedného roka od skonèenia retrukturalizácie vyhlásený konkurz.

IESTA HLAVA

§ 131
Doh¾ad súdu
(1) Súd poèas retrukturalizácie dohliada nad èinnosou dlníka, správcu a verite¾ských orgánov. Súd je
oprávnený poadova od správcu vysvetlenia alebo
správy o priebehu retrukturalizácie, ktoré je správca
povinný súdu v urèenej lehote poskytnú.

RETRUKTURALIZAÈNÝ PLÁN
§ 132
Retrukturalizaèný plán
(1) Retrukturalizaèný plán (ïalej len plán) je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených (ïalej len úèastník plánu),
ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých úèastníkov
plánu, ktorí sú verite¾mi prihlásených poh¾adávok, prípadne akcionármi dlníka. Po potvrdení plánu súdom
je plán záväzný pre vetkých úèastníkov plánu.
(2) Plán sa èlení na opisnú èas a záväznú èas.
§ 133

(2) Súd bez návrhu jedným uznesením zastaví retrukturalizaèné konanie, zaène konkurzné konanie
a vyhlási na majetok dlníka konkurz, ak zistí, e
a) správca opakovane alebo závane poruil povinnosti
ustanovené týmto zákonom,
b) správca nesplnil svoju povinnos poiada súd o vyhlásenie konkurzu,
c) správca riadne nezvolal schôdzu verite¾ov,
d) schôdza verite¾ov nebola uznáaniaschopná alebo
nezvolila verite¾ský výbor,
e) závereèný návrh plánu nebol predkladate¾om plánu
predloený na predbené schválenie verite¾skému
výboru v zákonnej lehote,
f) verite¾ský výbor predloený návrh plánu v zákonnej
lehote neschválil alebo predloený návrh plánu zamietol,
g) správca riadne nezvolal schôdzu, ktorá má rozhodnú o schválení plánu,
h) za prijatie plánu na schôdzi, ktorá má rozhodnú
o schválení plánu, nehlasovala nadpolovièná väèina skupín alebo prítomní veritelia s nadpoloviènou
väèinou vetkých hlasov poèítaných pod¾a zistenej
sumy ich zistených poh¾adávok,
i) predkladate¾ plánu v zákonnej lehote nepodal na
súd návrh na potvrdenie plánu súdom.

(2) Pri príprave plánu sú dlník, správca a èlenovia
verite¾ského výboru povinní úzko spolupracova; predkladate¾ plánu je povinný im na tento úèel poskytova
vetky vyiadané informácie, ako aj inú s tým súvisiacu
súèinnos.

(3) V uznesení pod¾a odseku 2 súd ustanoví správcu
postupom pod¾a § 40 ods. 1. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú úèinky zaèatia
retrukturalizaèného konania, funkcia verite¾ského
výboru a funkcia správcu. Uznesenie súd doruèí dlníkovi a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

(3) Predkladate¾ plánu je povinný priebene zasiela
èlenom verite¾ského výboru a správcovi alebo dlníkovi
predbené znenia návrhu plánu a iada ich o stanoviská, návrhy alebo podnety. Stanoviská, návrhy alebo
podnety èlenov verite¾ského výboru a správcu alebo
dlníka je predkladate¾ plánu povinný s odbornou starostlivosou vyhodnoti.

(4) Ak správca poèas retrukturalizácie zomrie, zanikne alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekáka, súd jedným uznesením odvolá doterajieho
správcu a ustanoví nového správcu odporuèeného verite¾ským výborom, ak má za to, e retrukturalizácia
môe splni svoj úèel. Inak jedným uznesením zastaví
retrukturalizaèné konanie, zaène konkurzné konanie
a vyhlási na majetok dlníka konkurz; ustanovenie odseku 2 sa pouije primerane. Uznesenie o odvolaní doterajieho správcu a ustanovení nového správcu súd

Predkladate¾ plánu
(1) Ak súd povolil retrukturalizáciu na základe návrhu dlníka, plán vypracuje a vypracovaný plán postupne predloí na schválenie verite¾skému výboru, schôdzi
úèastníkov plánu (ïalej len schva¾ovacia schôdza)
a súdu dlník.
(2) Ak súd povolil retrukturalizáciu na základe návrhu verite¾a, plán vypracuje a na schválenie verite¾skému výboru, schva¾ovacej schôdzi a súdu predloí
správca.
§ 134
Príprava plánu
(1) Plán musí by vypracovaný tak, aby zabezpeèoval
èo najvyiu monú mieru uspokojenia verite¾ov dlníka pri zachovaní jeho reálnosti a udrate¾nosti.

§ 135
Opisná èas plánu
(1) Opisná èas plánu okrem náleitostí posudku
pod¾a § 110 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a c)
musí obsahova
a) opis kritérií pre zaradenie jednotlivých poh¾adávok,
prípadne jednotlivých majetkových práv akcionárov
dlníka do jednotlivých skupín vytvorených v pláne
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na úèely hlasovania o prijatí plánu spolu s podrobným odôvodnením,
b) osobitne pre kadú skupinu veobecné porovnanie
právneho postavenia a miery uspokojenia poh¾adávok alebo majetkových práv akcionárov dlníka
v prípade prijatia plánu s ich pravdepodobným právnym postavením a mierou skutoèného uspokojenia
v prípade neprijatia plánu,
c) údaj o spôsobe hlasovania o pláne.
(2) Opisná èas plánu musí obsahova tie podrobný
opis opatrení potrebných na dosiahnutie úèelu retrukturalizácie, ktorými sú najmä
a) zmeny poh¾adávok verite¾ov, najmä predåenie lehoty ich splatnosti alebo ich èiastoèné odpustenie, alebo ich uznanie za nevymáhate¾né,
b) prevod podniku dlníka alebo jeho èasti na inú osobu, èi u existujúcu alebo zaloenú na tento úèel
pod¾a plánu v budúcnosti (ïalej len preberajúca
osoba),
c) vydanie akcií alebo iných majetkových úèastí na dlníkovi alebo preberajúcej osobe, èi u na úèel ich výmeny za poh¾adávky alebo na iný úèel urèený plánom,
d) pokraèovanie v prevádzkovaní podniku dlníka alebo jeho èasti dlníkom na úèel jeho výhodnejieho
predaja v budúcnosti,
e) zlúèenie, splynutie alebo rozdelenie dlníka alebo
zmena jeho právnej formy,
f) prevod majetku dlníka zaaeného zabezpeèovacím
právom, vecným bremenom alebo inou archou bez
tohto zaaenia,
g) zmena majetkových práv akcionárov dlníka alebo
preberajúcej osoby, zmena obsahu zakladate¾ských
zmlúv alebo iných dokumentov podobného charakteru dlníka alebo preberajúcej osoby alebo prevod
majetkových práv akcionárov dlníka alebo preberajúcej osoby na iné osoby.
(3) Opisná èas plánu obsahuje aj ïalie náleitosti
predpokladané týmto zákonom, ako aj vetky ïalie
údaje potrebné pre úèastníkov plánu tak, aby mohli
s odbornou starostlivosou hlasova o prijatí plánu.
§ 136
Záväzná èas plánu
(1) Záväzná èas plánu obsahuje urèenie vetkých
práv a záväzkov, ktoré majú úèastníkom plánu pod¾a
plánu vzniknú, zmeni sa alebo zaniknú. Tieto práva
a záväzky a majetok, ku ktorému sa vzahujú, ak ide
o vecné práva alebo iné podobné práva, musia by v pláne urèené tak, ako je to potrebné pod¾a osobitných
predpisov pre ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo získanie prísluných rozhodnutí a súhlasov, na základe
ktorých vznikajú, menia sa alebo zanikajú alebo ktoré
sú podmienkou na ich vznik, zmenu alebo zánik.
(2) Ak je pod¾a osobitného predpisu na vznik, zmenu
alebo zánik práva alebo záväzku predpokladaného plánom potrebný prejav vôle, záväzná èas plánu musí obsahova aj presné znenie poadovaného prejavu vôle;
listina obsahujúca prejav vôle sa pripojí k plánu ako
jeho príloha.
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§ 137
Skupiny
(1) Na úèely hlasovania o prijatí plánu sa v záväznej
èasti plánu vytvorí samostatná skupina pre zabezpeèené poh¾adávky a samostatná skupina pre nezabezpeèené poh¾adávky. Ak plán predpokladá zmenu majetkových práv akcionárov dlníka, prevod podniku dlníka
alebo zlúèenie, splynutie alebo rozdelenie dlníka,
v pláne sa vytvorí aj samostatná skupina pre majetkové
práva akcionárov dlníka.
(2) Jednotlivé skupiny pre zaradenie poh¾adávok
pod¾a odseku 1 môe predkladate¾ plánu rozdeli na
ïalie samostatné skupiny tak, aby poh¾adávky verite¾ov s rovnakými ekonomickými záujmami, najmä
vzh¾adom na výku, právny dôvod vzniku alebo zabezpeèenie ich poh¾adávok, mohli by zaradené pod¾a
týchto kritérií do samostatných skupín. Pri majetkových právach akcionárov dlníka môe predkladate¾
plánu postupova primerane.
(3) Ak niektoré poh¾adávky nemajú by plánom dotknuté, v pláne sa vytvorí aj samostatná skupina pre plánom nedotknuté poh¾adávky.
§ 138
Zaraïovanie poh¾adávok do jednotlivých skupín
(1) Kadá poh¾adávka zapísaná do zoznamu poh¾adávok sa zaradí do niektorej zo skupín pod¾a § 137 a kritérií uvedených v opisnej èasti plánu. Ak predkladate¾
plánu s odbornou starostlivosou zistí, e majetok zabezpeèujúci zabezpeèenú poh¾adávku nemôe postaèova na uspokojenie zabezpeèenej poh¾adávky v celom
rozsahu, zaradí zabezpeèenú poh¾adávku v dotknutom
rozsahu do skupiny pre nezabezpeèené poh¾adávky.
(2) Podriadené poh¾adávky, poh¾adávky z bezodplatných právnych úkonov a prísluenstvo prihlásených
poh¾adávok, na ktoré vznikol nárok po zaèatí retrukturalizaèného konania, sa do plánu nezahàòajú; tieto
nároky sa v prípade potvrdenia plánu súdom povaujú
v celom rozsahu za odpustené.
§ 139
(1) Jednotlivé zmeny poh¾adávky a plnenia urèené na
uspokojenie poh¾adávky sa uvádzajú v záväznej èasti
plánu vdy pri dotknutej poh¾adávke. Tieto zmeny a plnenia musia by v záväznej èasti plánu urèené tak, aby
v prípade neúèinnosti plánu bolo moné urèi rozsah,
v akom bola poh¾adávka pod¾a plánu uspokojená jednotlivými plneniami, a rozsah, v akom bola poh¾adávka
pod¾a plánu odpustená alebo uznaná za nevymáhate¾nú. Pri majetkovom práve akcionára dlníka sa toto
ustanovenie pouije primerane.
(2) Poh¾adávky a majetkové práva akcionárov dlníka
zaradené do rovnakej skupiny musia by uspokojené
rovnakou mierou a rovnakým spôsobom. V menej
miere alebo horím spôsobom sa poh¾adávka alebo majetkové právo akcionára dlníka zaradené do rovnakej
skupiny môe uspokoji len so súhlasom dotknutého
verite¾a alebo akcionára dlníka.
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(3) Právne úkony dlníka alebo správcu urobené poèas retrukturalizaèného konania, ktoré poskytujú
úèastníkovi plánu výhodu nepredpokladanú plánom,
sú neplatné.
§ 140
Záväzky tretích osôb
(1) Záväzná èas plánu môe obsahova aj záväzok
inej osoby ako dlníka, akcionára dlníka alebo verite¾a
prihlásenej poh¾adávky, ak so vznikom záväzku súhlasí; prílohu plánu musí v tomto prípade tvori súhlasný
prejav vôle tejto osoby so vznikom záväzku, inak záväzok ani v prípade potvrdenia plánu súdom nevznikne.
(2) Záväzok pod¾a odseku 1 môe spoèíva najmä
v pristúpení k záväzku dlníka alebo preberajúcej osoby, ruèení za ich záväzky alebo inom zabezpeèení ich
záväzkov, darovaní majetku dlníkovi alebo preberajúcej osobe, prípadne vo vzdaní sa práva voèi dlníkovi
alebo preberajúcej osobe alebo v odpustení ich dlhu.
§ 141
Nový úver
Záväzná èas plánu môe obsahova ustanovenie
o poskytnutí úveru dlníkovi alebo preberajúcej osobe
po skonèení retrukturalizácie s tým, e poh¾adávka
z úveru sa v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok
dlníka alebo preberajúcej osoby bude v nezabezpeèenom rozsahu uspokojova zo veobecnej podstaty pred
inými nezabezpeèenými poh¾adávkami (ïalej len nový
úver).
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pisnice zo zasadnutia verite¾ského výboru zverejní
v Obchodnom vestníku. Ak predkladate¾ plánu v zákonnej lehote návrh plánu verite¾skému výboru nepredloí, správca bezodkladne poiada súd o vyhlásenie konkurzu.
§ 144
Schválenie plánu verite¾ským výborom
(1) O schválení alebo zamietnutí predloeného návrhu plánu rozhodne verite¾ský výbor do 15 dní od jeho
predloenia. Ak má verite¾ský výbor k návrhu plánu výhrady, môe urèi predkladate¾ovi plánu lehotu nie
dlhiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení
alebo zamietnutí plánu v tomto prípade verite¾ský výbor rozhodne do 15 dní od predloenia prepracovaného
plánu.
(2) Ak verite¾ský výbor predloený návrh plánu zamietne alebo predloený návrh plánu v zákonných lehotách neschváli, správca bezodkladne poiada súd
o vyhlásenie konkurzu.
(3) Ak verite¾ský výbor predloený návrh plánu
schváli, bezodkladne poiada správcu o zvolanie
schva¾ovacej schôdze.
(4) Po schválení plánu verite¾ským výborom mono
v pláne z podnetu predkladate¾a plánu opravi len zjavné chyby v písaní alebo poèítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Iné zmeny plánu z podnetu predkladate¾a
plánu sú zakázané.
§ 145

§ 142

Zmena plánu na návrh úèastníka plánu

Prílohy plánu

(1) Kadý úèastník plánu má právo najneskôr siedmy
deò pred konaním schva¾ovacej schôdze písomne poiada predkladate¾a plánu prostredníctvom správcu
a) o podrobnejie vysvetlenie ustanovení plánu,
b) o opravu zjavnej chyby v písaní alebo poèítaní alebo
inej zrejmej nesprávnosti plánu,
c) o zaradenie svojej poh¾adávky do inej skupiny, ako
bola zaradená predkladate¾om plánu,
d) o zaradenie svojho majetkového práva akcionára do
inej skupiny, ako bolo zaradené predkladate¾om plánu,
e) o zaradenie svojej zabezpeèenej poh¾adávky do skupiny pre nezabezpeèené poh¾adávky v inom rozsahu
ako v rozsahu urèenom predkladate¾om plánu.

Prílohy plánu tvoria neoddelite¾nú súèas plánu. Prílohu plánu okrem iných zákonom predpokladaných listín tvorí vdy zoznam poh¾adávok, posledná riadna individuálna úètovná závierka dlníka a mimoriadna
individuálna úètovná závierka dlníka vyhotovená ku
dòu povolenia retrukturalizácie spolu s mimoriadnymi
individuálnymi úètovnými závierkami dlníka vyhotovenými vdy k poslednému dòu kadého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po povolení retrukturalizácie.
Ak bola individuálna úètovná závierka predmetom overovania audítorom, prílohu plánu tvorí tie správa audítora.
SIEDMA HLAVA
SCHVA¼OVANIE PLÁNU
§ 143
Lehota na predloenie plánu
Závereèný návrh plánu sa musí predloi na predbené schválenie verite¾skému výboru do 90 dní od povolenia retrukturalizácie. Na odôvodnenú iados predkladate¾a plánu môe verite¾ský výbor túto lehotu o 60
dní predåi. Predåenie lehoty spolu s odôvodnením verite¾ského výboru správca bezodkladne po doruèení zá-

(2) Doruèené iadosti správca priebene usporadúva
do preh¾adného zoznamu, v ktorom uvedie deò doruèenia iadosti, oznaèenie iadate¾a a obsah iadosti.
Správca je povinný zabezpeèi, aby úèastníci plánu
mohli do priebeného zoznamu iadostí, ako aj úplného
zoznamu iadostí nahliada v jeho kancelárii.
(3) Predkladate¾ plánu s odbornou starostlivosou
posúdi kadú iados pod¾a odseku 1 písm. b) a e)
a v odôvodnených prípadoch upraví plán pod¾a iadosti. Ak je predkladate¾om plánu dlník, správca mu doruèí zoznam iadostí na úèely ich posúdenia najneskôr
piaty deò pred konaním schva¾ovacej schôdze.
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§ 146
Schva¾ovacia schôdza
(1) Schva¾ovaciu schôdzu zvoláva správca do troch
dní od doruèenia iadosti verite¾ského výboru tak, aby
sa konala najneskôr do 30 dní od doruèenia iadosti.
Miesto a èas konania schva¾ovacej schôdze správca
urèí tak, aby èo najmenej obmedzovali úèastníkov plánu v monosti zúèastni sa na zasadnutí schva¾ovacej
schôdze.
(2) Schva¾ovacia schôdza sa zvoláva uverejnením
oznámenia o zvolaní schva¾ovacej schôdze v Obchodnom vestníku; lehota medzi zvolaním a konaním
schva¾ovacej schôdze nesmie by kratia ako 15 dní.
Oznámenie o zvolaní schva¾ovacej schôdze obsahuje
a) miesto a èas konania schva¾ovacej schôdze,
b) oznámenie o schválení plánu verite¾ským výborom
spolu s odporuèením verite¾ského výboru, aby
úèastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasova za jeho prijatie hlasovali,
c) informáciu, ako a kedy sa môu úèastníci plánu
oboznámi s obsahom plánu v kancelárii správcu.
(3) Schva¾ovacej schôdzi predsedá správca pod doh¾adom sudcu alebo ním povereného vyieho súdneho
úradníka. Právo zúèastni sa na schva¾ovacej schôdzi
má kadý úèastník plánu; akcionár dlníka sa môe zúèastni na schva¾ovacej schôdzi, aj keï nie je úèastníkom plánu. Úèas dlníka alebo tatutárnych orgánov
alebo èlenov tatutárneho orgánu dlníka na schva¾ovacej schôdzi je povinná.
(4) Úèastník plánu sa môe zúèastni na schva¾ovacej
schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného
zástupcu; pravos podpisu úèastníka plánu musí by
na plnomocenstve úradne osvedèená.
(5) Schva¾ovacia schôdza je uznáaniaschopná, ak je
prítomný aspoò jeden verite¾ oprávnený hlasova. Právo hlasova má kadý úèastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo hlasova nemajú úèastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté
poh¾adávky v rozsahu týchto poh¾adávok a veritelia poh¾adávok popretých èo do právneho dôvodu, vymáhate¾nosti, poradia zabezpeèovacieho práva alebo zabezpeèenia zabezpeèovacím právom v rozsahu týchto
poh¾adávok. Na kadú jednu slovenskú korunu zistenej sumy zistenej poh¾adávky má úèastník plánu jeden
hlas. Podmienený verite¾ môe na schva¾ovacej schôdzi
hlasova len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej
podmienenej poh¾adávky závisí od splnenia záväzku
podmieneným verite¾om za dlníka a verite¾ oprávnený
poadova splnenie záväzku od podmieneného verite¾a
na schva¾ovacej schôdzi v rozsahu podmienenej poh¾adávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju
poh¾adávku v rozsahu podmienenej poh¾adávky v retrukturalizácii neprihlási. Toto právo podmienenému
verite¾ovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej poh¾adávky stane nemoným; o tom je podmienený verite¾ povinný informova správcu, len èo sa o tejto
skutoènosti dozvie, inak zodpovedá iným verite¾om za
kodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmie23

) Obchodný zákonník.
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nených verite¾ov, ktorí sú povinní plni za dlníka tomu
istému verite¾ovi pre tú istú poh¾adávku, viac, môu vykonáva hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými
podmienenými poh¾adávkami, len ak si zvolia spoloèného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môu vykonáva len v rozsahu, v akom sú povinní plni za dlníka.
Na úèely hlasovania akcionárov dlníka zaradených do
niektorej zo skupín sa poèet ich hlasov urèí pod¾a osobitného predpisu.23)
(6) Na schva¾ovacej schôdzi mono hlasova osobne
alebo prostredníctvom zástupcu. Ak bolo hlasovanie
schva¾ovacej schôdze o prijatí plánu odroèené, za prijatie plánu mono hlasova aj písomne. Písomné hlasovanie je platné, ak je doruèené správcovi najneskôr deò
pred hlasovaním o prijatí plánu, pravos podpisu písomne hlasujúceho je úradne osvedèená a z obsahu písomného hlasovania je nepochybné, èi hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti prijatiu plánu. Výsledky
písomného hlasovania spracuje správca do zápisnice
o písomnom hlasovaní.
§ 147
Priebeh schva¾ovacej schôdze
(1) Pred hlasovaním o prijatí plánu na schva¾ovacej
schôdzi predsedajúci otvorí rozpravu. V rozprave predkladate¾ plánu odpovie na vetky iadosti zapísané do
zoznamu iadostí a vysvetlí kadú opravu alebo zmenu
urobenú v pláne po jeho schválení verite¾ským výborom. Po zodpovedaní kadej iadosti má prítomný iadate¾ právo na vyjadrenie svojho stanoviska v rozsahu
troch minút. Predsedajúci môe urèi iadate¾ovi na
jeho iados väèí èasový priestor na prednesenie jeho
stanoviska. Rozprava zo schva¾ovacej schôdze sa zaznamená.
(2) O prijatí plánu sa hlasuje hneï po skonèení rozpravy. Ak z rozpravy vyplynie potreba urobi v pláne
zmeny, predsedajúci môe hlasovanie o prijatí plánu
o 15 dní odroèi; v prípade pochybnosti môe navrhnú,
aby sa o odroèení hlasovalo.
(3) Ak sa hlasovanie o prijatí plánu odroèilo, predsedajúci do dvoch dní zverejní v Obchodnom vestníku
deò a miesto pokraèovania schva¾ovacej schôdze, dôvody odroèenia hlasovania o prijatí plánu a informáciu,
kde a kedy mono nahliadnu do plánu v znení zmien
urobených pod¾a pripomienok schva¾ovacej schôdze.
§ 148
Väèina potrebná na prijatie plánu
(1) Na prijatie plánu schva¾ovacou schôdzou sa vyaduje, aby
a) v kadej skupine pre zabezpeèené poh¾adávky hlasovala za prijatie plánu nadpolovièná väèina hlasujúcich verite¾ov so zistenou sumou zistených poh¾adávok vyou ako 1 % zistenej sumy vetkých
zistených zabezpeèených poh¾adávok danej skupiny,
ak ich hlasy v danej skupine súèasne presahujú
dvojtretinovú väèinu hlasov hlasujúcich verite¾ov
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poèítanú pod¾a zistenej sumy ich zistených poh¾adávok,
b) v kadej skupine pre nezabezpeèené poh¾adávky
hlasovala za prijatie plánu nadpolovièná väèina
hlasujúcich verite¾ov so zistenou sumou zistených
poh¾adávok vyou ako 1 % zistenej sumy vetkých
zistených nezabezpeèených poh¾adávok danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súèasne presahujú väèinu hlasov hlasujúcich verite¾ov poèítanú
pod¾a zistenej sumy ich zistených poh¾adávok,
c) v kadej skupine pre majetkové práva akcionárov
hlasovala za prijatie plánu nadpolovièná väèina
hlasov hlasujúcich akcionárov v danej skupine poèítaná pod¾a poètu ich hlasov,
d) za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpoloviènou väèinou hlasov poèítaných pod¾a zistenej sumy ich zistených poh¾adávok.
(2) Skupina pre plánom nedotknuté poh¾adávky sa
povauje za skupinu súhlasiacu s plánom.
(3) Veritelia, ktorí môu by poskytovate¾om tátnej
pomoci pod¾a osobitného predpisu,24) sa povaujú za
verite¾ov nesúhlasiacich s plánom; to neplatí, ak súhlasia s prijatím plánu v súlade s predpismi upravujúcimi
poskytovanie tátnej pomoci.

prípadne akcionára dlníka uplatnené na schva¾ovacej
schôdzi a ïalie dôleité skutoènosti zo schva¾ovacej
schôdze.
(3) Prílohu zápisnice tvorí
a) listina prítomných,
b) záznam rozpravy zo schva¾ovacej schôdze,
c) kópia plánu v znení schválenom verite¾ským výborom,
d) kópia plánu v znení pred hlasovaním schva¾ovacej
schôdze o prijatí plánu,
e) kópia plánu v porovnanom znení pod¾a písmen c)
a d) tak, aby zmeny boli v pláne preh¾adne vyznaèené
s uvedením dôvodu kadej zmeny v poznámke vecného odôvodnenia, a
f) kópia plánu v znení schválenom schva¾ovacou schôdzou.
(4) Rovnopis zápisnice správca do 10 dní od skonèenia schva¾ovacej schôdze zale súdu a dlníkovi.
Správca tie zabezpeèí, aby úèastníci plánu mohli do
zápisnice zo schva¾ovacej schôdze v jeho kancelárii nahliada; správca je tie povinný im za úhradu vecných
nákladov vyda odpis zápisnice. Záväzná èas plánu
môe urèi aj iný spôsob, akým sa môe zápisnica zo
schva¾ovacej schôdze poskytova iadate¾om.

(4) Súhlas dlníka s prijatím plánu sa vyaduje, len
ak je fyzickou osobou a plán predkladá správca. Súhlas
dlníka s plánom sa povauje za daný, ak do piatich dní
pred konaním schva¾ovacej schôdze nepodá na súde
proti predloenému plánu písomne námietky. O podaných námietkach súd bezodkladne upovedomí predkladate¾a plánu.
§ 149
Listina prítomných
Úèastníci plánu prítomní na schva¾ovacej schôdzi sa
zapisujú do listiny prítomných. Ak sa hlasovanie o prijatí plánu odroèilo, listina prítomných sa vyhotovuje
osobitne pre kadú èas schva¾ovacej schôdze. Správnos listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi
správca a sudca alebo ním poverený vyí súdny úradník prítomný na schva¾ovacej schôdzi.
§ 150

ÔSMA HLAVA
POTVRDENIE PLÁNU SÚDOM
§ 151
Návrh na potvrdenie plánu súdom
(1) Plán prijatý schva¾ovacou schôdzou potvrdzuje
súd uznesením na návrh predkladate¾a plánu. Návrh
na potvrdenie plánu je predkladate¾ plánu povinný doruèi súdu do 10 dní od skonèenia schva¾ovacej schôdze; súèasou návrhu je zápisnica zo schva¾ovacej
schôdze a òou prijatý plán.
(2) Návrh na potvrdenie plánu mono za podmienok
ustanovených v § 152 poda, aj keï plán nebol prijatý
schva¾ovacou schôdzou alebo odsúhlasený dlníkom.
(3) Ak predkladate¾ plánu v zákonnej lehote návrh na
potvrdenie plánu nepodá, správca bezodkladne poiada súd o vyhlásenie konkurzu.

Zápisnica zo schva¾ovacej schôdze
(1) O priebehu schva¾ovacej schôdze sa spíe zápisnica. Ak sa hlasovanie o prijatí plánu odroèilo, zápisnica
sa vyhotovuje osobitne pre kadú èas schva¾ovacej
schôdze. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda
schôdze; zápisnicu je povinný vyhotovi do piatich dní
od skonèenia schva¾ovacej schôdze.
(2) Zápisnica zo schva¾ovacej schôdze obsahuje
oznaèenie dlníka, predsedu schva¾ovacej schôdze
a prítomného sudcu alebo povereného vyieho súdneho úradníka, miesto a èas konania schva¾ovacej schôdze, podrobný opis priebehu schva¾ovacej schôdze, výsledky hlasovania o pláne v kadej skupine s uvedením
spôsobu hlasovania, odôvodnené námietky verite¾a,
24
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§ 152
Nahradenie súhlasu skupiny alebo dlníka
(1) Ak za prijatie plánu v niektorej zo skupín nehlasovala potrebná väèina, predkladate¾ plánu sa môe
v návrhu na potvrdenie plánu domáha, aby súd prijatie plánu v skupine nahradil svojím rozhodnutím, ak
a) úèastníci plánu zaradení do skupiny hlasujúcej proti prijatiu plánu nebudú na základe plánu v zjavne
horom postavení, v akom by boli v prípade neprijatia plánu; súd pritom vychádza z ich pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní,
b) väèina zo skupín zostavených pod¾a plánu hlasovala za prijatie plánu potrebnou väèinou a

) Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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c) za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpoloviènou väèinou hlasov poèítaných pod¾a zistenej sumy ich zistených poh¾adávok.
(2) Ak je na prijatie plánu potrebný súhlas dlníka
a dlník s prijatím plánu nesúhlasí, predkladate¾ plánu
sa môe v návrhu na potvrdenie plánu domáha, aby
súd súhlas dlníka nahradil svojím rozhodnutím, ak
dlník nebude na základe plánu v zjavne horom postavení, v akom by bol v prípade neprijatia plánu.
(3) O nahradení súhlasu pod¾a odseku 1 alebo 2 súd
rozhodne v uznesení o potvrdení alebo zamietnutí plánu.
§ 153
Potvrdenie plánu súdom
(1) Ak nie sú dôvody na zamietnutie plánu, súd do 15
dní od doruèenia návrhu na potvrdenie plánu predloený plán uznesením potvrdí; prílohu uznesenia tvorí
plán potvrdený súdom. V uznesení o potvrdení plánu
súd rozhodne aj o skonèení retrukturalizácie. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Plán potvrdený súdom sa nezverejòuje; to sa nevzahuje na ustanovenia o novom úvere.
(2) Plán potvrdený súdom tvorí súèas súdneho spisu. Úèastníci plánu a ich zástupcovia majú právo nazera do súdneho spisu, ako aj plánu potvrdeného súdom a robi si z neho výpisy, odpisy a fotokópie alebo
poiada súd o vyhotovenie fotokópií za úhradu vecných nákladov.
§ 154
Zamietnutie plánu súdom
(1) Súd uznesením zamietne plán, ak
a) boli podstatným spôsobom poruené ustanovenia
tohto zákona o náleitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo iné ustanovenia týkajúce sa plánu, ak to malo nepriaznivý vplyv
na niektorého z úèastníkov plánu,
b) prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodným konaním
alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému
úèastníkovi plánu,
c) plán nebol prijatý schva¾ovacou schôdzou alebo dlníkom; to neplatí, ak súd nahradil ich súhlas svojím
rozhodnutím,
d) plán je v podstatnom rozpore so spoloèným záujmom verite¾ov.
(2) Uznesenie o zamietnutí plánu súd bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu sa
môe do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku odvola predkladate¾ plánu. O odvolaní rozhodne
odvolací súd najneskôr do 30 dní od predloenia veci.
(3) Len èo uznesenie o zamietnutí plánu nadobudne
právoplatnos, súd jedným uznesením zastaví retrukturalizaèné konanie, zaène konkurzné konanie a vyhlási na majetok dlníka konkurz. V uznesení súd
ustanoví správcu postupom pod¾a § 40 ods. 1. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú úèinky zaèatia retrukturalizaèného konania, funk-
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cia verite¾ského výboru a funkcia správcu. Uznesenie
súd doruèí dlníkovi a správcovi, ktorého v uznesení
ustanovil.
§ 155
Úèinky súdom potvrdeného plánu
(1) Ustanovenia plánu sa zverejnením uznesenia
o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku stávajú úèinnými voèi vetkým úèastníkom plánu; ustanovenia
plánu o novom úvere sú úèinné voèi kadému.
(2) Zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo verite¾ov, ktorí riadne
a vèas pod¾a tohto zákona neprihlásili svoje poh¾adávky, vymáha tieto poh¾adávky voèi dlníkovi, ako aj
riadne a vèas neprihlásené zabezpeèovacie práva vzahujúce sa na majetok dlníka; to platí rovnako aj pre
podmienené poh¾adávky, ktoré mali by uplatnené prihlákou.
(3) Plán potvrdený súdom sa povauje za právny
úkon urobený vo forme a spôsobom, ktorý je vyadovaný osobitnými predpismi pre vznik, zmenu alebo zánik
práv alebo záväzkov obsiahnutých v pláne. Ak je pre
vznik, zmenu alebo zánik práva alebo záväzku obsiahnutého v pláne potrebné rozhodnutie prísluného orgánu, právo alebo záväzok vznikne, zmení sa alebo zanikne a rozhodnutím prísluného orgánu; prísluný
orgán nemôe odmietnu vyda potrebné rozhodnutie
len z dôvodu, e plán ako právny úkon nie je urobený vo
forme alebo spôsobom vyadovaným osobitným predpisom.
(4) Ak plán neurèuje inak, plánom zostávajú nedotknuté práva verite¾ov domáha sa uspokojenia ich pôvodných poh¾adávok voèi spoludlníkom a ruèite¾om
dlníka, ako aj práva verite¾ov domáha sa uspokojenia
ich pôvodných zabezpeèených poh¾adávok z majetku
tretích osôb.
(5) Ak je to potrebné na dosiahnutie vzniku, zmeny
alebo zániku práva predpokladaného plánom, úèastník plánu alebo dozorný správca sa môe domáha na
súde, aby vyhlásenie vôle úèastníka plánu bolo nahradené rozhodnutím súdu.
§ 156
Skonèenie retrukturalizácie
Zverejnením uznesenia súdu o skonèení retrukturalizácie v Obchodnom vestníku zanikajú úèinky zaèatia retrukturalizaèného konania a zastavujú sa konania preruené pod¾a § 118 ods. 4. Ak zo záväznej èasti
plánu nevyplýva nieèo iné, zaniká tie funkcia verite¾ského výboru a funkcia správcu.
DEVIATA HLAVA
NEÚÈINNOS PLÁNU
§ 157
Ochrana úèastníkov plánu nesúhlasiacich s plánom
(1) Úèastník plánu, ktorý hlasoval proti prijatiu plá-
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nu a uplatnil do zápisnice zo schva¾ovacej schôdze odôvodnenú námietku proti prijatiu plánu, má právo sa do
15 dní od zverejnenia uznesenia o potvrdení plánu
v Obchodnom vestníku domáha, aby súd urèil neúèinnos plánu voèi nemu, ak
a) poh¾adávky zaradené do rovnakej skupiny ako jeho
zistená poh¾adávka sa majú pod¾a plánu uspokoji
v inej miere alebo iným spôsobom, èím sa verite¾om
týchto poh¾adávok poskytla oproti nemu výhoda,
b) majetkové práva akcionárov zaradené do rovnakej
skupiny ako jeho majetkové právo akcionára sa
majú pod¾a plánu uspokoji v inej miere alebo iným
spôsobom, èím sa akcionárom týchto majetkových
práv poskytla oproti nemu výhoda,
c) predkladate¾ plánu nezaradil jeho zistenú poh¾adávku do skupiny, ako poiadal (§ 145), èím sa dostal do
horieho postavenia, v akom by bol bez prijatia plánu; súd pritom vychádza z jeho pravdepodobného
uspokojenia v konkurznom konaní,
d) predkladate¾ plánu nezaradil jeho zistenú zabezpeèenú poh¾adávku do skupiny pre zabezpeèené poh¾adávky v rozsahu, v akom poiadal (§ 145), èím sa
dostal do horieho postavenia, v akom by bol bez prijatia plánu; súd pritom vychádza z jeho pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní.
(2) Právo domáha sa neúèinnosti plánu pod¾a odseku 1 sa uplatòuje proti dlníkovi a preberajúcej osobe.
Tejto neúèinnosti sa mono domáha len vo vzahu
k dotknutej poh¾adávke alebo majetkovému právu akcionára.
§ 158
Plnenie na popretú poh¾adávku
(1) Ak sa pod¾a plánu má plni na popretú èas poh¾adávky, dlník a preberajúca osoba sú povinní spoloène
a nerozdielne zloi plnenie pripadajúce na popretú
èas poh¾adávky do súdnej alebo notárskej úschovy
alebo v celom rozsahu zabezpeèi splnenie tohto plnenia majetkom do 30 dní od splatnosti tohto plnenia;
inak sa plán voèi verite¾ovi vo vzahu k dotknutej popretej poh¾adávke stáva neúèinným.
(2) Plnenie zloené do úschovy pod¾a odseku 1 sa
uvo¾ní v prospech verite¾a popretej poh¾adávky alebo
jeho zloite¾a pod¾a rozhodnutia súdu, prípadne pod¾a
uznania popretej poh¾adávky dlníkom bezodkladne po
právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo po uznaní popretej poh¾adávky dlníkom.
(3) Ak po zistení popretej poh¾adávky je zjavné, e poh¾adávka bola zaradená do nesprávnej skupiny, dlník
a preberajúca osoba sú povinní spoloène a nerozdielne
doplati rozdiel, o ktorý bol verite¾ popretej poh¾adávky
ukrátený.
§ 159
Nesplnenie plánu
Ak dlník alebo preberajúca osoba ani do 30 dní od
doruèenia výzvy nesplní riadne a vèas voèi úèastní25

) § 502 Obchodného zákonníka.
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kovi plánu poh¾adávku vyplývajúcu mu z plánu, plán
sa tým stáva voèi úèastníkovi plánu vo vzahu k dotknutej poh¾adávke neúèinným.
§ 160
Úèinky vyhlásenia konkurzu na plán
V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dlníka
alebo preberajúcej osoby skôr, ako je plán riadne splnený, sa plán vyhlásením konkurzu stáva neúèinným
voèi vetkým úèastníkom plánu, ktorých nároky z plánu ete nie sú splnené.
§ 161
Následky neúèinnosti plánu
(1) V prípade neúèinnosti plánu voèi verite¾ovi sú dlník a preberajúca osoba povinní spoloène a nerozdielne
splni pôvodnú poh¾adávku verite¾a v rozsahu, v akom
bola poh¾adávka prihlásená a zistená, spolu s úrokom
pod¾a osobitného predpisu25) poèítaným zo zistenej
èasti poh¾adávky od zaèatia retrukturalizaèného konania. Poh¾adávku verite¾a sú dlník a preberajúca
osoba povinní splni v pôvodnej lehote splatnosti.
(2) V prípade neúèinnosti plánu voèi akcionárovi dlníka sú dlník a preberajúca osoba povinní spoloène
a nerozdielne uhradi akcionárovi dlníka hodnotu plnenia, ktorá by zodpovedala jeho podielu na likvidaènom zostatku dlníka v èase potvrdenia plánu súdom.
Ak akcionár dlníka nepreukáe inak, predpokladá sa,
e hodnota likvidaèného zostatku sa rovná nule.
(3) Pre pôvodnú poh¾adávku verite¾a v rozsahu pod¾a
odseku 1 mono v prípade neúèinnosti plánu voèi dlníkovi alebo preberajúcej osobe vies výkon rozhodnutia alebo exekúciu, a to
a) na podklade právoplatného rozhodnutia súdu o urèení neúèinnosti plánu, ak ide o neúèinnos plánu
pod¾a § 157,
b) na podklade právoplatného rozhodnutia súdu o urèení poh¾adávky, ak ide o neúèinnos plánu pod¾a
§ 158, alebo
c) na podklade zoznamu poh¾adávok uloeného na
súde, ak ide o neúèinnos plánu pod¾a § 159.
(4) Plnenia poskytnuté úèastníkovi plánu na základe
plánu sa v prípade neúèinnosti plánu voèi nemu v rozsahu urèenom plánom (§ 139) zapoèítajú.
DESIATA HLAVA
DOZORNÁ SPRÁVA
§ 162
Dozorná správa
(1) Záväzná èas plánu môe na èas po skonèení retrukturalizácie a do úplného splnenia plánu zavies nad dlníkom alebo preberajúcou osobou dozor-
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nú správu. Dozornú správu vykonáva dozorný správca
urèený záväznou èasou plánu. Za dozorného správcu
mono urèi len osobu zapísanú do zoznamu správcov;
súhlas s výkonom funkcie dozorného správcu tvorí prílohu plánu.
(2) V prípade zavedenia dozornej správy záväzná èas
plánu obsahuje najmä urèenie
a) osoby podliehajúcej dozornej správe,
b) dozorného správcu,
c) pravidiel pre výkon dozornej správy,
d) právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu,
e) odmeny dozorného správcu a pravidiel pre jej úhradu.
§ 163
Úèinky dozornej správy
(1) Úèinky dozornej správy nastanú zverejnením
oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej
správy v Obchodnom vestníku.
(2) Oznámenie o zavedení dozornej správy obsahuje
oznámenie o zavedení dozornej správy, osobu alebo
osoby podliehajúce dozornej správe, meno, priezvisko
a kanceláriu dozorného správcu a ïalie skutoènosti,
ktorých zverejnenie urèuje záväzná èas plánu.
(3) Ak niektoré právne úkony osoby podliehajúcej dozornej správe majú pod¾a záväznej èasti plánu podlieha súhlasu dozorného správcu, oznámenie o zavedení
dozornej správy obsahuje aj presné urèenie rozsahu
týchto právnych úkonov s pouèením o monosti odporova tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca
dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu.
Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny
úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnos právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu vak
mono v konkurze odporova, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej
správe vyhlásený konkurz.
§ 164
Dozorný správca
(1) Dozorný správca je povinný vykonáva dozornú
správu s odbornou starostlivosou. Dozorný správca je
povinný pri výkone dozornej správy
a) dohliada na dodriavanie plnenia plánu, pravidiel
výkonu dozornej správy a èinnos osoby podliehajúcej dozornej správe,
b) ude¾ova súhlas s právnymi úkonmi osoby podliehajúcej dozornej správe v rozsahu a za podmienok urèených v pláne,
c) neustále vyhodnocova vetky známe informácie
o osobe podliehajúcej dozornej správe, o plnení plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutoènostiach z h¾adiska ich moného vplyvu na úspené
splnenie plánu a v prípade, e po vyhodnotení týchto
informácií dôjde k záveru, e nemono odôvodnene
predpoklada riadne splnenie plánu, je povinný
o tejto skutoènosti bezodkladne informova osobu
podliehajúcu dozornej správe a iné osoby urèené
v pláne,
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d) plni ïalie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej
èasti plánu.
(2) Ak plán neurèuje inak, dozorný správca je povinný v pravidelných mesaèných intervaloch poskytova
súdu a verite¾skému výboru správy o plnení plánu
a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti.
(3) Dozorný správca je oprávnený zúèastòova sa na
rokovaní prísluných orgánov osoby podliehajúcej dozornej správe. Ak plán neurèuje inak, prísluné orgány
osoby podliehajúcej dozornej správe sú povinné prerokova s dozorným správcom kadé zásadné rozhodnutie finanènej a majetkovej povahy.
(4) Dozornému správcovi patria pri výkone jeho èinnosti rovnaké oprávnenia ako správcovi pri zisovaní
majetku v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa pouijú
primerane. Osoba podliehajúca dozornej správe je povinná poskytnú dozornému správcovi súèinnos zodpovedajúcu týmto jeho oprávneniam.
§ 165
Skonèenie dozornej správy
(1) Po úplnom splnení plánu dozorný správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku oznam o ukonèení dozornej správy. Zverejnením oznamu o ukonèení
dozornej správy zanikajú úèinky dozornej správy
a funkcia dozorného správcu.
(2) Úèinky dozornej správy a funkcia dozorného
správcu zanikajú tie vyhlásením konkurzu. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví do funkcie
správcu dozorného správcu.
TVRTÁ ÈAS
ODDLENIE
§ 166
(1) Dlník-fyzická osoba má právo sa po zruení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáha na súde zbavenia svojich dlhov. O monosti oddlenia súd dlníka v konkurznom konaní primerane
pouèí.
(2) Dlník nemá právo domáha sa zbavenia svojich
dlhov, ak bol konkurz zruený preto, e majetok dlníka nepostaèoval ani na úhradu poh¾adávok proti podstate.
§ 167
(1) Návrh na oddlenie je oprávnený poda dlník,
ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne poèas konkurzného konania
a do zruenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlenia
okrem veobecných náleitostí návrhu4) musí obsahova aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlníka vynaloi primerané úsilie na uspokojenie svojich
verite¾ov.
(2) Súd oddlenie dlníka povolí, ak zistí, e dlník
poèas konkurzného konania riadne plnil svoje povin-
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nosti ustanovené týmto zákonom, inak jeho návrh na
oddlenie zamietne. O povolení oddlenia rozhodne súd
bezodkladne po zruení konkurzu.

ze pri zisovaní majetku podliehajúceho konkurzu;
ustanovenia § 74 a 75 sa pouijú primerane.

(3) V uznesení o povolení oddlenia súd ustanoví
správcu a urèí rozsah právnych úkonov dlníka, ktoré
budú poèas skúobného obdobia podlieha súhlasu
správcu; za správcu môe súd ustanovi len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tie
doruèí dlníkovi a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

§ 170

(4) V uznesení o povolení oddlenia súd urèí aj sumu
peòaných prostriedkov, ktoré dlník na konci kadého
skúobného roka poskytne správcovi na uspokojenie
svojich záväzkov.
(5) Uznesenie o zamietnutí návrhu na povolenie oddlenia súd doruèí dlníkovi. Proti uzneseniu môe dlník poda odvolanie.

(1) Právne úkony dlníka poèas skúobného obdobia
podliehajú písomnému súhlasu správcu v rozsahu urèenom súdom v uznesení o povolení oddlenia. Ak dlník urobí právny úkon bez súhlasu správcu, i keï podliehal súhlasu správcu, platnos právneho úkonu tým
nie je dotknutá; právnemu úkonu vak môe správca
rovnako ako v konkurze odporova.
(2) O schva¾ovaní právnych úkonov dlníka je správca povinný rozhodova bezodkladne. Právny úkon dlníka je správca oprávnený schváli, len ak sa hodnota
majetku dlníka v dôsledku právneho úkonu zvýi.
Dlník je povinný na tento úèel poskytnú správcovi
vetky informácie o schva¾ovanom právnom úkone
a inú s tým súvisiacu súèinnos.

§ 168
§ 171
(1) Právoplatnosou uznesenia o povolení oddlenia
sa zaèína trojroèné skúobné obdobie, poèas ktorého je
dlník povinný vdy na konci skúobného roka poskytnú správcovi peòané prostriedky v sume urèenej súdom, najviac vak 70 % svojho celkového èistého príjmu za uplynulý skúobný rok, ktoré správca po
odpoèítaní odmeny pomerne rozdelí pod¾a koneèného
rozvrhu výaku medzi verite¾ov dlníka.
(2) Dlník je povinný poèas skúobného obdobia vynaloi primerané úsilie na získanie zamestnania ako
zdroja príjmu alebo zaèa podnika s týmto cie¾om
a poskytova správcovi vetky správcom poadované
informácie, najmä informácie o príjme a výdavkoch
a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta podnikania.
(3) Súd je oprávnený poèas skúobného obdobia poadova od správcu správy o priebehu skúobného obdobia a plnení povinností dlníka, ktoré je správca povinný súdu v urèenej lehote poskytnú.
§ 169
(1) Poh¾adávky verite¾ov dlníka, ktoré zostali po zruení konkurzu neuspokojené, sa poèas skúobného
obdobia môu uspokojova z majetku dlníka iba spôsobom a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Pre
tieto poh¾adávky nemono poèas skúobného obdobia
zaèa konanie o výkon rozhodnutia alebo exekuèné konanie na majetok patriaci dlníkovi. Premlèacia lehota
proti verite¾om týchto poh¾adávok poèas skúobného
obdobia neplynie.
(2) Na odvolanie a ustanovenie správcu poèas skúobného obdobia sa primerane pouijú ustanovenia
o odvolaní a ustanovení správcu poèas konkurzu.
Správcovi pri výkone funkcie poèas skúobného obdobia patria rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkur26

(1) Súd zruí skúobné obdobie, ak zistí, e dlník
opakovane alebo závane poruil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo e príjem dlníka nepostaèuje
ani na úhradu odmeny správcu. Uznesenie o zruení
skúobného obdobia súd doruèí dlníkovi a správcovi.
Proti uzneseniu môe dlník poda odvolanie. Právoplatné uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom
vestníku sa konèí skúobné obdobie a zaniká funkcia
správcu.
(2) Po uplynutí skúobného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddlení dlníka. Uznesenie
súd doruèí dlníkovi a správcovi; uznesenie tie bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Poh¾adávky, ktoré zostali po zruení konkurzu neuspokojené
a ktoré neboli uspokojené ani poèas skúobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlení v Obchodnom vestníku stávajú voèi dlníkovi nevymáhate¾né.
Zverejnením uznesenia o oddlení v Obchodnom vestníku tie zaniká funkcia správcu a konèí sa skúobné
obdobie.
PIATA ÈAS
CEZHRANIÈNÉ KONKURZY
§ 172
Vzah k tátom Európskej únie
Na konkurzné konanie s cudzím prvkom sa vo vzahu k èlenským tátom Európskej únie alebo zmluvným tátom Dohody o Európskom hospodárskom
priestore (ïalej len èlenský tát) pouijú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný predpis26) neustanovuje
inak.

) Nariadenie Rady (ES) è. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Ú. v. ES L 160, 30. 06. 2000).

Strana 120

Zbierka zákonov è. 7/2005

IESTA ÈAS

Vzah k tátom, ktoré nie sú èlenmi
Európskej únie

KONKURZ FINANÈNÝCH INTITÚCIÍ

§ 173

Prvý oddiel

Ak Slovenská republika nie je viazaná medzinárodnou zmluvou upravujúcou uspokojenie verite¾ov dlníka, ktorý je v úpadku, platí pre uznanie cudzích rozhodnutí v konaniach upravených týmto zákonom
zásada vzájomnosti.
§ 174
(1) Právomoc slovenského súdu na konanie pod¾a
tohto zákona je daná, ak má dlník na území Slovenskej republiky majetok.
(2) Konkurz vyhlásený slovenským súdom sa vzahuje aj na majetok, ktorý sa nachádza na území cudzieho
tátu, ak to právne predpisy cudzieho tátu umoòujú.
§ 175
(1) Ak orgán cudzieho tátu zaèal konanie obdobné
konkurznému konaniu pod¾a tohto zákona (ïalej len
zahranièné konkurzné konanie), slovenský súd na
návrh zahranièného správcu a na základe vzájomnosti
uzná úèinky zahranièného konkurzného konania na
území Slovenskej republiky, ak zahranièný správca
preukáe jeho zaèatie vrátane svojho ustanovenia, ako
aj právny záujem na jeho uznaní na území Slovenskej
republiky. Uznanie zahranièného konkurzného konania je vylúèené, ak u na území Slovenskej republiky
oh¾adom toho istého dlníka prebieha iné zahranièné
konkurzné konanie alebo konkurzné konanie alebo retrukturalizaèné konanie vedené slovenským súdom.
(2) Súd môe aj bez návrhu prizna uznanému zahraniènému konkurznému konaniu na území Slovenskej
republiky aj niektoré úèinky konkurzného konania
pod¾a tohto zákona alebo urèi, e niektoré úèinky zahranièného konkurzného konania sa na územie Slovenskej republiky nevzahujú.
(3) Slovenský súd aj bez návrhu zruí uznanie zahranièného konkurzného konania, ak zistí, e nie sú splnené predpoklady na uznanie zahranièného konkurzného konania pod¾a odseku 1.
(4) Uznanie zahranièného konkurzného konania sa
zruuje zaèatím konkurzného konania alebo retrukturalizaèného konania pod¾a tohto zákona. Uznanie zahranièného konkurzného konania na území Slovenskej
republiky nie je prekákou zaèatia konkurzného konania alebo retrukturalizaèného konania pod¾a tohto zákona.
27
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Osobitné ustanovenia pre konkurz finanèných
intitúcií
§ 176
(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu na banku, intitúciu elektronických peòazí so sídlom v Slovenskej republike, poisovòu alebo zaisovòu (ïalej len slovenská finanèná intitúcia) môe poda len prísluný
orgán doh¾adu alebo nútený správca po predchádzajúcom súhlase prísluného orgánu doh¾adu, ak je v nútenej správe pod¾a osobitného predpisu.27)
(2) Návrh na vyhlásenie konkurzu na poboèku právnickej osoby s obdobným predmetom podnikania, ako
je predmet podnikania slovenskej finanènej intitúcie
so sídlom v inom ako èlenskom táte (ïalej len zahranièná finanèná intitúcia) zriadenej na území Slovenskej republiky, môe poda len prísluný orgán doh¾adu alebo nútený správca po predchádzajúcom súhlase
prísluného orgánu doh¾adu, ak je v nútenej správe
pod¾a osobitného predpisu.27)
(3) Retrukturalizácia slovenskej finanènej intitúcie
alebo poboèky zahraniènej finanènej intitúcie sa
uskutoèòuje v rámci nútenej správy pod¾a osobitných
predpisov.27) Ustanovenia tretej èasti tohto zákona sa
na tieto osoby nepouijú.
(4) O návrhu na vyhlásenie konkurzu pod¾a odseku 1
alebo 2 súd rozhodne ako o návrhu dlníka na vyhlásenie konkurzu; predbeného správcu súd neustanovuje.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa rovnako pouijú na
obchodníka s cennými papiermi, na správcovskú spoloènos, na dôchodkovú správcovskú spoloènos, na
doplnkovú dôchodkovú spoloènos alebo na poboèku
obdobnej zahraniènej finanènej intitúcie zriadenej na
území Slovenskej republiky.
§ 177
Oznamovanie vyhlásenia konkurzu
(1) Vyhlásenie konkurzu na majetok prevádzkovate¾a
alebo úèastníka platobného systému28) uvedeného v zozname Národnej banky Slovenska29) (ïalej len platobný
systém) súd bezodkladne po vydaní uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi Národnej banke Slovenska;
uznesenie tie bezodkladne doruèí Národnej banke Slovenska.
(2) Vyhlásenie konkurzu na majetok banky, poboèky
zahraniènej banky, intitúcie elektronických peòazí
alebo poboèky zahraniènej intitúcie elektronických
peòazí súd bezodkladne po vydaní uznesenia o vyhlá-

) Zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
28
) § 31 a 58 zákona è. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
29
) § 65 ods. 1 zákona è. 510/2002 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
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sení konkurzu oznámi Národnej banke Slovenska;
uznesenie tie bezodkladne doruèí Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.
(3) Vyhlásenie konkurzu na majetok úèastníka systému vyrovnania obchodov s investiènými nástrojmi,
systému zúètovania a vyrovnania obchodov s pokladniènými poukákami alebo systému zúètovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami30) (ïalej len
systém vyrovnania) súd bezodkladne po vydaní uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi Centrálnemu depozitárovi cenných papierov; uznesenie tie bezodkladne
doruèí Centrálnemu depozitárovi cenných papierov.
(4) Vyhlásenie konkurzu na majetok obchodníka
s cennými papiermi alebo poboèku zahranièného obchodníka s cennými papiermi súd bezodkladne po vydaní uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi Centrálnemu depozitárovi cenných papierov a príslunému
orgánu doh¾adu; uznesenie tie bezodkladne doruèí
Centrálnemu depozitárovi cenných papierov, príslunému orgánu doh¾adu a Garanènému fondu investícií.
(5) Vyhlásenie konkurzu na majetok poisovne alebo
zaisovne súd bezodkladne po vydaní uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi príslunému orgánu doh¾adu; uznesenie tie bezodkladne doruèí príslunému orgánu doh¾adu.
(6) Vyhlásenie konkurzu pod¾a odsekov 1 a 5 súd
oznámi prísluným orgánom ete pred zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
§ 178
Verite¾ský výbor v konkurze
Ak je úpadcom banka alebo poboèka zahraniènej
banky, èlenom verite¾ského výboru je vdy Fond ochrany vkladov. Ak je úpadcom obchodník s cennými papiermi alebo poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi, èlenom verite¾ského výboru je vdy
Garanèný fond investícií. Na vo¾bu ïalích èlenov verite¾ského výboru sa ustanovenia o vo¾be èlenov verite¾ského výboru v konkurze pouijú primerane.
§ 179
Úèinky vyhlásenia konkurzu na úèastníkov
platobného systému, systému vyrovnania
a zahranièné centrálne banky
(1) Vyhlásením konkurzu na majetok prevádzkovate¾a alebo úèastníka platobného systému alebo úèastníka systému vyrovnania nie sú pri splnení podmienok
ustanovených osobitným predpisom31) dotknuté
a) práva poui peòané prostriedky z úètu úèastníka
platobného systému vedeného v tomto platobnom
systéme na splnenie záväzkov úèastníka platobného
30

) Zákon è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 35 zákona è. 510/2002 Z. z.
§ 107a zákona è. 566/2001 Z. z. v znení zákona è. 510/2002 Z. z.
32
) § 151me Obèianskeho zákonníka.
31
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systému, ktoré vyplývajú z jeho úèasti v platobnom
systéme,
b) práva poui cenné papiere z úètu úèastníka systému vyrovnania vedeného v centrálnom depozitári
cenných papierov na splnenie záväzkov úèastníka
systému vyrovnania, ktoré vyplývajú z jeho úèasti
v systéme vyrovnania,
c) povinnosti platobného systému alebo centrálneho
depozitára cenných papierov spracova a zúètova
platobné príkazy úèastníka platobného systému
alebo systému vyrovnania ani platnos a vymáhate¾nos jeho príkazov voèi tretím osobám,
d) práva na zábezpeku, ktorú úèastník platobného systému alebo úèastník systému vyrovnania poskytol
v súvislosti s jeho úèasou v tomto platobnom systéme alebo systéme vyrovnania; nedotknuté zostávajú
aj práva na uplatnenie a výkon nárokov z takejto zábezpeky, a to kedyko¾vek v priebehu konkurzu za
predpokladu, e budú splnené podmienky dohodnuté na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.
(2) Vyhlásením konkurzu nie sú dotknuté práva na
zábezpeku, ktorá je poskytnutá na zabezpeèenie práv
Európskej centrálnej banky alebo práv centrálnej banky niektorého z èlenských tátov; nedotknuté zostávajú aj práva na uplatnenie a výkon nárokov z takejto zábezpeky, a to kedyko¾vek v priebehu konkurzu za
predpokladu, e budú splnené podmienky dohodnuté
na uplatnenie a výkon nárokov z poskytnutej zábezpeky.
(3) Zabezpeèovacie právo vzahujúce sa na peòané
prostriedky, poh¾adávku z úètu v banke, tátne dlhopisy alebo prevodite¾né cenné papiere,7) ktoré vzniklo
medzi osobami pod¾a osobitného predpisu32) v deò vyhlásenia konkurzu na majetok jednej z týchto osôb,
avak po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku, sa povauje za platne vzniknuté, ak oprávnený zo zabezpeèovacieho práva preukáe, e o vyhlásení konkurzu nevedel alebo nemohol vedie.
(4) Zabezpeèovaciemu právu vzahujúcemu sa na peòané prostriedky, poh¾adávku z úètu v banke, tátne
dlhopisy alebo prevodite¾né cenné papiere,7) ktoré
vzniklo medzi osobami pod¾a osobitného predpisu,32)
nemono pod¾a tohto zákona odporova z dôvodu, e
vzniklo neskôr, ako vznikol záväzok, ktorý zabezpeèuje.
§ 180
Zmluva o závereènom vyrovnaní ziskov a strát
(1) Zmluva o závereènom vyrovnaní ziskov a strát je
zmluva uzatvorená medzi osobami pod¾a osobitného
predpisu32) vo vzahu k jednému alebo viacerým derivátovým obchodom, obchodom o prevode cenných papierov so spätným prevodom, obchodom s prevodite¾nými
cennými papiermi, pôièkám cenných papierov, obchodom s devízovými hodnotami, obchodom so zabezpeèo-
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vacími právami k finanèným nástrojom alebo iným obdobným obchodom uzatvoreným mimo organizovaného
verejného trhu alebo upravujúca také obchody, ktorá
upravuje výpoèet výky jediného èistého záväzku vo
vzahu k skutoèným alebo odhadovaným stratám alebo skutoèným alebo odhadovaným ziskom, vzniknutým v súvislosti s ukonèením alebo zruením jedného
alebo viacerých obchodov uzavretých v súvislosti s takou zmluvou alebo pod¾a takej zmluvy.
(2) Závereèným vyrovnaním ziskov a strát je výpoèet,
v súlade s podmienkami zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát, výky jediného èistého záväzku vo
vzahu k skutoèným alebo odhadovaným stratám alebo skutoèným alebo odhadovaným ziskom, vzniknutým v súvislosti s ukonèením alebo zruením jedného
alebo viacerých obchodov uzavretých v súvislosti s takou zmluvou o závereènom vyrovnaní ziskov a strát
alebo pod¾a takej zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát. Spôsob výpoètu výky takého jediného èistého záväzku si zmluvné strany dohodnú v zmluve o závereènom vyrovnaní ziskov a strát, prièom výpoèet sa
uskutoèòuje s oh¾adom na skutoèné alebo odhadované straty, prípadne skutoèné alebo odhadované zisky
zmluvných strán týkajúce sa akýchko¾vek platieb alebo plnení, ktoré by boli uhradené alebo uskutoènené,
ak by nedolo k udalosti, ktorá spôsobila ukonèenie
alebo zruenie jedného alebo viacerých takých obchodov, vrátane akýchko¾vek nákladov alebo výnosov
vzniknutých v súvislosti s takým ukonèením alebo zruením; výpoèet môe vychádza z kotácií úrokových sadzieb, výmenných kurzov alebo cien získaných od
iných úèastníkov prísluných finanèných trhov v súvislosti s takými ukonèenými alebo zruenými obchodmi.
(3) Vyhlásenie konkurzu ani povolenie retrukturalizácie nemá iadne úèinky na závereèné vyrovnanie ziskov a strát pod¾a zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát. Ak zmluvné strany uzatvorili obchody
pod¾a zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát
alebo v súvislosti s òou a dôjde k ukonèeniu alebo zrueniu obchodov, ktoré podliehajú závereènému vyrovnaniu ziskov a strát pod¾a tejto zmluvy o závereènom
vyrovnaní ziskov a strát, vo vzahu k týmto obchodom
bude splatný iba jediný èistý záväzok, ktorého výka sa
urèí spôsobom stanoveným v zmluve o závereènom vyrovnaní ziskov a strát. Ak poh¾adávku vo vzahu k takému èistému záväzku pod¾a zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát má úpadca voèi druhej strane
zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát, správca
takú poh¾adávku uplatní voèi druhej strane iba vo výke urèenej pri závereènom vyrovnaní ziskov a strát. Ak
poh¾adávku vo vzahu k takému èistému záväzku pod¾a zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát má
druhá strana zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov
a strát, môe takú poh¾adávku uplatni iba prihlákou
vo výke urèenej pri závereènom vyrovnaní ziskov
a strát.
(4) Odstúpenie od zmluvy, ktorej súèasou je zmluva
o závereènom vyrovnaní ziskov a strát, sa nedotýka
ustanovení o závereènom vyrovnaní ziskov a strát, ktoré sú jej súèasou. Ak zmluvné strany uzatvorili obchody pod¾a zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát
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alebo v súvislosti s òou a dôjde k odstúpeniu od takej
zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát, vo vzahu k obchodom, ktoré podliehajú závereènému vyrovnaniu ziskov a strát pod¾a takej zmluvy o závereènom
vyrovnaní ziskov a strát, bude splatný iba jediný èistý
záväzok, ktorého výka sa urèí spôsobom stanoveným
v takej zmluve o závereènom vyrovnaní ziskov a strát.
Ak poh¾adávku vo vzahu k takému èistému záväzku
pod¾a takej zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov
a strát má úpadca voèi druhej strane takej zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát, správca takú poh¾adávku uplatní voèi druhej strane iba vo výke urèenej
pri závereènom vyrovnaní ziskov a strát. Ak poh¾adávku vo vzahu k takému èistému záväzku pod¾a takej
zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov a strát má druhá strana takej zmluvy o závereènom vyrovnaní ziskov
a strát, môe takú poh¾adávku uplatni iba vo výke urèenej pri závereènom vyrovnaní ziskov a strát.
Druhý oddiel
Konkurz finanènej intitúcie so sídlom alebo
poboèkami na území èlenských tátov
§ 181
(1) Právomoc vyhlási konkurz na majetok slovenskej
finanènej intitúcie, ako aj vies konkurzné konanie na
majetok slovenskej finanènej intitúcie má výluène slovenský súd.
(2) Slovenský súd nemá právomoc vyhlási konkurz
na majetok právnickej osoby s obdobným predmetom
podnikania, ako je predmet podnikania slovenskej finanènej intitúcie, so sídlom v inom èlenskom táte
(ïalej len európska finanèná intitúcia).
(3) Rozhodnutie orgánu iného èlenského tátu o vyhlásení konkurzu na európsku finanènú intitúciu je priamo úèinné na území Slovenskej republiky; úèinky rozhodnutia nastávajú v Slovenskej republike rovnako ako
v èlenskom táte, v ktorom bolo rozhodnutie vydané.
§ 182
(1) Konkurzné konanie na majetok slovenskej finanènej intitúcie vrátane jej majetku na území iného èlenského tátu sa uskutoèòuje výluène pod¾a tohto zákona.
(2) Konkurzné konanie na majetok európskej finanènej intitúcie vrátane jej majetku na území Slovenskej
republiky sa uskutoèòuje výluène pod¾a práva èlenského tátu, v ktorom má európska finanèná intitúcia
sídlo.
§ 183
(1) Správca európskej finanènej intitúcie môe vykonáva svoju právomoc na území Slovenskej republiky rovnako ako v èlenskom táte, v ktorom bol ustanovený. Správca európskej finanènej intitúcie nie je
oprávnený na území Slovenskej republiky pouíva donucovacie prostriedky ani rozhodova vo veciach, v ktorých rozhodujú na území Slovenskej republiky sloven-
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ské súdy. Pri výkone svojich právomocí na území
Slovenskej republiky správca európskej finanènej intitúcie postupuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky; výkonom týchto právomocí na území Slovenskej republiky môe poveri zástupcu.
(2) Pri výkone svojich právomocí na území Slovenskej
republiky sa správca európskej finanènej intitúcie
preukazuje úradne osvedèeným odpisom rozhodnutia
o svojom vymenovaní spolu s úradne osvedèeným prekladom do slovenského jazyka. Vyie overenie odpisu
tohto rozhodnutia sa nevyaduje.
§ 184
Správca európskej finanènej intitúcie alebo orgán
iného èlenského tátu, ktorý vyhlásil konkurz na európsku finanènú intitúciu, môe poadova, aby rozhodnutie o vyhlásení konkurzu bolo zapísané do katastra nehnute¾ností, obchodného registra alebo iného
verejného registra vedeného v Slovenskej republike.
§ 185
(1) Vyhlásenie konkurzu na majetok slovenskej finanènej intitúcie súd bezodkladne po vydaní uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi prostredníctvom prísluného orgánu doh¾adu prísluným orgánom
doh¾adu vetkých èlenských tátov; v oznámení súd
upozorní prísluný orgán doh¾adu na úèinky vyhlásenia konkurzu.
(2) Vyhlásenie konkurzu na majetok poboèky zahraniènej finanènej intitúcie súd bezodkladne po vydaní
uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi prostredníctvom prísluného orgánu doh¾adu prísluným orgánom doh¾adu èlenských tátov, v ktorých má zahranièná finanèná intitúcia zriadené ïalie poboèky;
oznámenie musí obsahova upozornenie na úèinky
konkurzu a na zánik prísluného povolenia. Súd,
správca a prísluný orgán doh¾adu poèas konkurzu poboèky zahraniènej finanènej intitúcie koordinujú výkon svojej èinnosti s príslunými orgánmi èlenských
tátov, na území ktorých má zahranièná finanèná intitúcia zriadené ïalie poboèky.
(3) Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok slovenskej finanènej intitúcie súd bezodkladne po jeho
vydaní zverejní v Úradom vestníku Európskej únie
a aspoò v dvoch denníkoch s celotátnou pôsobnosou
v kadom èlenskom táte, v ktorom slovenská finanèná
intitúcia podniká. Uznesenie sa zverejòuje bez odôvodnenia v slovenskom jazyku s nadpisom Výzva na
prihlásenie poh¾adávok. Dodrte lehoty.. Nadpis musí
by uvedený vo vetkých úradných jazykoch Európskej
únie.
§ 186
(1) Správca bezodkladne po vyhlásení konkurzu na
majetok slovenskej finanènej intitúcie písomne vyzve
vetkých známych verite¾ov, ktorí majú bydlisko, obvyklý pobyt alebo sídlo v inom èlenskom táte, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje poh¾adávky. Vo výzve
správca uvedie v slovenskom jazyku najmä spôsob a le-
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hotu na prihlasovanie poh¾adávok vrátane potrebných
adries na ich riadne prihlásenie spolu s pouèením o následkoch zmekania lehoty na prihlasovanie poh¾adávok a pouèením o tom, e aj zabezpeèené poh¾adávky
musia by prihlásené. Výzva okrem toho obsahuje aj
nadpis Výzva na prihlásenie poh¾adávky. Dodrte lehoty., ktorý sa uvádza vo vetkých úradných jazykoch
Európskej únie.
(2) Kadý verite¾ slovenskej finanènej intitúcie, ktorý ma bydlisko, obvyklý pobyt alebo sídlo v inom èlenskom táte, môe prihlási svoju poh¾adávku aj v úradnom jazyku svojho èlenského tátu; prihláka v tom
prípade musí obsahova nadpis Prihlásenie poh¾adávky v slovenskom jazyku. Správca môe poadova od
verite¾a preklad prihláky do slovenského jazyka. Prihláka nemusí by podaná na predpísanom tlaèive.
§ 187
Ak dlník po vyhlásení konkurzu na majetok slovenskej finanènej intitúcie splní svoj dlh namiesto správcovi poboèke slovenskej finanènej intitúcie, ktorá je
zriadená v inom èlenskom táte, povauje sa dlh za splnený, ak dlník v èase plnenia svojho dlhu nemohol vedie o vyhlásení konkurzu. Ak sa dlh splní pred zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Úradnom
vestníku Európskej únie, dlníkova nevedomos o vyhlásení konkurzu sa predpokladá, ak sa nepreukáe
opak. Ak sa dlh splní po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Úradnom vestníku Európskej únie,
dlníkova vedomos o vyhlásení konkurzu sa predpokladá, ak sa nepreukáe opak.
§ 188
(1) Úèinky vyhlásenia konkurzu na pracovnoprávne
vzahy zamestnancov sa riadia výluène právom èlenského tátu, ktorým sa spravuje pracovnoprávny vzah
zamestnanca.
(2) Úèinky vyhlásenia konkurzu na zmluvy, na základe ktorých vzniká vlastnícke právo alebo uívacie právo
k nehnute¾nosti, sa riadia výluène právom èlenského
tátu, na území ktorého sa nehnute¾nos nachádza;
toto právo sa pouije aj na urèenie, èi ide o nehnute¾nos.
(3) Úèinky vyhlásenia konkurzu na práva k nehnute¾nosti, plavidlu alebo lietadlu, ktoré podliehajú registrácii vo verejnom registri, sa riadia výluène právom
èlenského tátu, v ktorom sa vedie prísluný verejný
register.
§ 189
Od kúpnej zmluvy uzatvorenej úpadcom ako predávajúcim správca nemôe pod¾a tohto zákona odstúpi,
ak u dolo k odovzdaniu predmetu kúpy a predmet
kúpy sa v èase vyhlásenia konkurzu nachádzal na území iného èlenského tátu.
§ 190
Zapoèítanie poh¾adávok v konkurze sa spravuje prá-
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vom èlenského tátu, ktorým sa riadi poh¾adávka
úpadcu; tým nie je dotknutá monos zapoèíta poh¾adávku pod¾a tohto zákona.
§ 191
Uplatnenie práv k investièným nástrojom, ktoré sa
zapisujú do registra, na úèet, do centrálneho depozitného systému alebo do obdobného systému, sa v konkurze riadi právom èlenského tátu, v ktorom sa prísluný register, úèet, centrálny depozitný systém alebo
obdobný systém vedie.
§ 192
(1) Závereèné vyrovnanie ziskov a strát sa v konkurze
riadi výluène právom èlenského tátu, ktorým sa spravuje zmluva o závereènom vyrovnaní ziskov a strát.
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(2) Nárokmi z poistenia sa rozumie akáko¾vek suma,
ktorú dlhuje poisovòa poistenému, poistníkovi alebo
oprávnenej osobe alebo iným pokodeným osobám,
ktoré majú bezprostredné alobné právo voèi poisovni
na základe poistnej zmluvy, vrátane technických rezerv
vytvorených za jednotlivé poistné zmluvy týkajúce sa
vyie uvedených osôb v prípade, e ku dòu vyhlásenia
konkurzu nenastala poistná udalos. Zaplatené poistné, ktoré poisovòa dlhuje z dôvodu neprijatia návrhu
na uzatvorenie poistnej zmluvy alebo z dôvodu zruenia poistných zmlúv pred dòom vyhlásenia konkurzu,
sa tie povaujú za nárok z poistenia. Za nároky z poistenia sa nepovaujú regresy.
(3) Vyhlásením konkurzu na majetok poisovne alebo
zaisovne zanikajú poistné zmluvy uzatvorené poisovòou alebo zaisovòou ako poistite¾om.
SIEDMA ÈAS

(2) Obchod so spätným prevodom sa v konkurze riadi
výluène právom èlenského tátu, ktorým sa spravuje
zmluva o obchode so spätným prevodom.

PROCESNÉ USTANOVENIA

(3) Obchod uskutoènený na organizovanom trhu sa
v konkurze riadi výluène právom èlenského tátu, ktorým sa spravuje zmluva, na základe ktorej bol obchod
uzatvorený.

Pouitie Obèianskeho súdneho poriadku

(4) V konkurze nemono odporova právnemu úkonu, ak ten, proti komu sa právo odporova právnemu
úkonu uplatòuje, preukáe, e právny úkon sa spravuje právom iného èlenského tátu a e toto právo nepripúa monos odporova tomuto právnemu úkonu.
(5) Úèinky vyhlásenia konkurzu na prebiehajúce
súdne konanie týkajúce sa majetku podliehajúceho
konkurzu sa riadia výluène právom èlenského tátu,
v ktorom sa súdne konanie vedie.

§ 196
Ak tento zákon neustanovuje inak, na zaèatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na zaèatie
retrukturalizaèného konania, na retrukturalizaèné
konanie a konanie o oddlení (ïalej len konanie pod¾a
tohto zákona) sa primerane pouijú ustanovenia Obèianskeho súdneho poriadku.
§ 197
(1) V konaní pod¾a tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaïuje len vtedy, ak
to pokladá za potrebné.

§ 193

(2) Obnova konania v konaní pod¾a tohto zákona nie
je prípustná.

(1) Ak po vyhlásení konkurzu úpadca prevedie nehnute¾nos, platnos právneho úkonu sa posudzuje
pod¾a práva èlenského tátu, kde sa nehnute¾nos nachádza.

(3) Odpustenie zmekania lehoty v konaní pod¾a tohto zákona nie je prípustné.

(2) Ak po vyhlásení konkurzu úpadca prevedie plavidlo, lietadlo alebo investièný nástroj, ktorý sa zapisuje do registra, na úèet, do centrálneho depozitného systému alebo do obdobného systému, platnos právneho
úkonu sa posudzuje pod¾a práva èlenského tátu,
v ktorom sa prísluný register, úèet, centrálny depozitný systém alebo obdobný systém vedie.

(5) Ak tento zákon neustanovuje inak, v konaní pod¾a
tohto zákona nie je prípustné ani preruenie konania.

§ 194
Ustanovenia § 188 a 193 sa pouijú, ak je úpadcom
slovenská finanèná intitúcia alebo poboèka zahraniènej finanènej intitúcie.
§ 195
(1) Ak je úpadcom poisovòa, nároky z poistenia sa
v konkurze v nezabezpeèenom rozsahu uspokojujú zo
veobecnej podstaty pred inými nezabezpeèenými poh¾adávkami.

(4) Odklad vykonate¾nosti v konaní pod¾a tohto zákona nie je prípustný.

(6) V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení
retrukturalizácie súd pouèí úèastníkov o ich práve
uplatni námietku zaujatosti. Úèastník môe uplatni
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie poh¾adávok. Na neskôr doruèené námietky súd neprihliada.
§ 198
Rozhodovanie súdu
(1) Súd v konaní pod¾a tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu je odvolanie prípustné, len ak to
ustanovuje tento zákon. Dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní pod¾a tohto zákona nie je prípustné.
(2) V písomnom vyhotovení uznesenia vydaného v konaní pod¾a tohto zákona sa uvedie, ktorý súd uznesenie
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§ 200

vydal, oznaèenie navrhovate¾a, dlníka (úpadcu)
a správcu, ak je ustanovený, výrok, odôvodnenie, pouèenie o odvolaní a deò a miesto vydania uznesenia.

Upustenie od vypoèutia

§ 199

Ak pod¾a tohto zákona môe súd rozhodnú a po vypoèutí urèitej osoby, môe súd od jej vypoèutia upusti,
ak sa zdruje v cudzine alebo hrozí nebezpeèenstvo
z omekania. Súd môe postupova rovnako, ak pobyt
tejto osoby nie je známy.

Doruèovanie a zverejòovanie súdnych rozhodnutí
a iných písomností
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia
a iné písomnosti súdu sa v konaniach pod¾a tohto zákona doruèujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku.
Uznesenie, ktoré sa zverejòuje v Obchodnom vestníku,
sa zverejòuje bez odôvodnenia.
(2) Ak ide o doruèenie uznesenia, ktorým sa úèastníkovi ukladá povinnos alebo ktorým sa úèastník vyzýva, uznesenie sa v konaní pod¾a tohto zákona doruèí aj
iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku; tým nie je dotknuté doruèovanie pod¾a odseku 1.
(3) Uznesenie sa v konaní pod¾a tohto zákona doruèí
aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku aj vtedy, ak tento zákon ustanovuje, aby sa písomnos urèitej osobe doruèila, alebo ak je to potrebné pre
vedenie konania; tým nie je dotknuté doruèovanie pod¾a odseku 1.
(4) Ak je prípadný zaèiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu
spojený so zverejnením doruèovanej písomnosti v Obchodnom vestníku a listina sa doruèuje aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku, adresát
písomnosti sa o tom pouèí.
(5) Ak sa má súdne rozhodnutie pod¾a tohto zákona
zverejni v Obchodnom vestníku bezodkladne, súd
predloí rozhodnutie Obchodnému vestníku na zverejnenie najneskôr nasledujúci pracovný deò po jeho vydaní.
(6) Iné písomnosti súdu, ktoré sa pod¾a tohto zákona
majú zverejni bezodkladne, súd predloí Obchodnému
vestníku na zverejnenie najneskôr nasledujúci pracovný deò po tom, èo sa dozvedel o skutoènosti, s ktorou je
spojené zverejnenie súdnej písomnosti.
(7) Ak je to úèelné vzh¾adom na poèet úèastníkov alebo povahu veci, súd môe popri zverejnení písomnosti
v Obchodnom vestníku zverejni obsah písomnosti alebo niektoré údaje z nej aj prostredníctvom hromadných
informaèných prostriedkov, tlaèe alebo sluieb poskytovaných elektronickou formou.
(8) Súd môe pod¾a okolnosti doruèi písomnosti aj
prostredníctvom správcu.
(9) Ak tento zákon neustanovuje inak, za deò doruèenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa povauje nasledujúci deò po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom
vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa pod¾a tohto zákona zverejòujú v Obchodnom vestníku, sa povaujú
na úèely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deò po
ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

§ 201
Úèinnos rozhodnutí
Ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia súdu
vydané v konaniach pod¾a tohto zákona alebo súvisiacich konaniach sú záväzné pre vetkých úèastníkov konania.
§ 202
Iné úkony súdu
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok
majetku právnickej osoby zapísanej do obchodného registra, právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného
konania pre nedostatok majetku bezodkladne doruèí
príslunému registrovému súdu; to platí rovnako, ak
súd zruil konkurz, pretoe majetok dlníka nepostaèuje ani na úhradu poh¾adávok proti podstate.
§ 203
Predbené opatrenie
Súd môe na návrh predbeného správcu alebo
správcu alebo aj bez návrhu nariadi predbené opatrenie, ak je to potrebné pre zistenie alebo zabezpeèenie
majetku dlníka (úpadcu). O návrhu na predbené
opatrenie súd rozhodne najneskôr do 15 dní od doruèenia návrhu. Predbeným opatrením mono nariadi
najmä, aby osoba, ktorá má záznam, dokument alebo
majetok dlníka (úpadcu), tieto vydala správcovi alebo
sa zdrala nakladania s nimi. Proti predbenému opatreniu môe poda odvolanie ten, komu sa predbeným
opatrením uloila povinnos, a to do 30 dní, odkedy mu
bolo uznesenie o nariadení predbeného opatrenia doruèené inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
ÔSMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 204
Splnomocòovacie ustanovenia
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti o obsahových náleitostiach zoznamu
majetku a zoznamu záväzkov dlníka (úpadcu),
b) výku preddavku na úhradu odmeny predbeného
správcu,
c) výku preddavku na úhradu nákladov konkurzu
a výku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, èi
mono konkurzné konanie zastavi pre nedostatok
majetku,
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d) podrobnosti o výke, druhu a spôsobe urèenia odmeny a úhrade výdavkov predbeného správcu,
e) podrobnosti o výke, druhu a spôsobe urèenia odmeny správcu v konkurze,
f) podrobnosti o výke, druhu a spôsobe urèenia odmeny správcu v konaní o oddlení,
g) vzory tlaèív pre podávanie prihláok a vzory tlaèív
pre súhrnné preh¾ady,
h) ïalie podrobnosti o obsahových náleitostiach a vedení zoznamu poh¾adávok a oznamovaní údajov zapisovaných do zoznamu poh¾adávok súdu,
i) ïalie podrobnosti o obsahových náleitostiach súpisu,
j) ïalie podrobnosti o obsahových náleitostiach evidencie o poh¾adávkach proti podstate a ich priraïovaní a rozpoèítavaní medzi súpisové zloky majetku,
k) ïalie podrobnosti o obsahových náleitostiach evidencie o poh¾adávkach z prevádzkovania podniku
a ich priraïovaní a rozpoèítavaní medzi súpisové
zloky majetku,
l) ïalie podrobnosti o obsahových náleitostiach rozvrhu výaku,
m) ïalie podrobnosti o zvolávaní, konaní a vedení
schôdze verite¾ov a zasadnutia verite¾ského výboru,
n) podrobnú úpravu formálnych náleitostí plánu,
o) niektoré podrobnosti o zorganizovaní draby, ponukového konania alebo iného súaného procesu pri
speòaovaní majetku poèas konkurzu.
§ 205
Tento zákon sa nepouije u dlníkov hospodáriacich
na po¾nohospodárskej pôde v èase od 1. apríla do 30.
septembra kalendárneho roka.
§ 206
(1) Konkurzy a vyrovnania vyhlásené alebo povolené
pred úèinnosou tohto zákona, ako aj právne vzahy
s nimi súvisiace sa spravujú pod¾a doterajích právnych predpisov.
(2) Súd vyhlási konkurz alebo povolí vyrovnanie na
základe návrhu podaného pred úèinnosou tohto zákona pod¾a doterajích právnych predpisov. Tieto konkurzy a vyrovnania, ako aj právne vzahy s nimi súvisiace sa spravujú pod¾a doterajích právnych
predpisov.
(3) Ak sa vo veobecne záväznom právnom predpise
pouíva pojem konkurzné konanie alebo konkurz,
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rozumie sa tým aj konanie o oddlení. Ak sa vo veobecne záväznom právnom predpise pouíva pojem
vyrovnacie konanie alebo vyrovnanie, rozumie sa
tým aj retrukturalizaèné konanie alebo retrukturalizácia.
§ 207
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe k tomuto zákonu.
§ 208
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona è. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 122/1993 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 292/1996 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky
è.
197/1999
Z.
z.,
zákona
è. 281/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 397/2001 Z. z., zákona è. 566/2001 Z. z., zákona
è. 395/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 510/2002 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 411/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z. a zákona è. 646/2004 Z. z.,
2. nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze
a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlníkov hospodáriacich na pôde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 314/1999 Z. z.,
3. 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. a vyhláky è. 389/2001 Z. z.
Príloha k zákonu è. 7/2005 Z. z.

Zoznam
preberaných právnych aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
1. Smernica 98/26/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája 1998 o koneènom zúètovaní v platobných zúètovacích systémoch a zúètovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11. 6. 1998).
2. Smernica 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových
ústavov (Ú. v. ES L 125, 5. 5. 2001).
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3. Smernica 2001/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisovní
(Ú. v. ES L 110, 20. 4. 2001).
4. Smernica 2002/47/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júna 2002 o dohodách o finanèných zárukách
(Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002).
Èl. II
a
è.
è.
è.

Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zákona
430/2003 Z. z., zákona è. 186/2004 Z. z., zákona
580/2004 Z. z., zákona è. 645/2004 Z. z. a zákona
747/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 51 a 52 vrátane nadpisu nad § 51 znejú:
Nútená správa
§ 51

(1) Úèelom nútenej správy je najmä
a) pozastavenie výkonu funkcií orgánom poisovne alebo zaisovne zodpovedným za zhorujúcu sa hospodársku situáciu poisovne alebo zaisovne,
b) odstránenie najvánejích nedostatkov v riadení
a èinnosti poisovne alebo zaisovne s cie¾om zastavi zhorovanie sa hospodárskej situácie poisovne
alebo zaisovne,
c) zistenie skutoèného stavu, v akom sa poisovòa alebo zaisovòa nachádza vo vetkých oblastiach jej
èinnosti a hospodárenia,
d) ochrana práv klientov poisovne alebo zaisovne
pred vznikom alebo narastaním kody,
e) prijatie ozdravného reimu, ak mono odôvodnene
predpoklada, e jeho prijatím sa zabezpeèí ekonomické ozdravenie poisovne alebo zaisovne vrátane
prijatia a vykonania organizaèných opatrení na postupnú stabilizáciu poisovne alebo zaisovne a obnovenie jej solventnosti, najmä v súèinnosti s akcionármi vykonávajúcimi kontrolu nad poisovòou
alebo zaisovòou,
f) v nevyhnutnom prípade zabezpeèenie podmienok na
uplatnenie nárokov klientov,
g) vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidácie, ak
to vyaduje ekonomická situácia poisovne alebo zaisovne.
(2) Nútená správa je retrukturalizaèné opatrenie,
ktorým môu by dotknuté existujúce práva tretích
osôb, vrátane monosti pozastavenia výplaty poistného
plnenia alebo zníenia poistného plnenia.
(3) Ak hodnota vlastných zdrojov poisovne klesne
pod hodnotu garanèného fondu pod¾a § 31 ods. 8, úrad
je povinný zavies nútenú správu.
(4) Úrad môe nútenú správu zavies vtedy, ak poisovòa alebo zaisovòa nesplnila opatrenia ozdravného
plánu pod¾a § 50 alebo úrad ozdravný plán zamietol,
alebo nedostatky v èinnosti poisovne alebo zaisovne
ohrozujú bezpeèné fungovanie poisovníctva a akcionári poisovne alebo zaisovne neurobili potrebné kroky na odstránenie týchto nedostatkov.
(5) Nútená správa sa zavádza okamihom doruèenia
rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad poisovòou

alebo zaisovòou a je ihneï úèinná voèi poisovni alebo
zaisovni a voèi iným osobám. Zaèatie konania o zavedení nútenej správy sa neoznamuje.
(6) Rozhodnutie o zavedení nútenej správy je úèinné
vo vetkých èlenských tátoch.
(7) Zahranièné retrukturalizaèné opatrenie s obdobným úèelom a vplyvom na existujúce práva tretích
osôb, ako je úèel a vplyv nútenej správy, ktoré bolo zavedené v inom èlenskom táte v poisovni z iného èlenského tátu alebo zahraniènej zaisovni so sídlom
v tomto èlenskom táte, sa od okamihu zavedenia vzahuje aj na ich poboèky zriadené na území Slovenskej
republiky a je úèinné aj vo vzahu k tretím osobám na
území Slovenskej republiky. Zahranièné retrukturalizaèné opatrenie zavedené v inom èlenskom táte nad
poboèkou zahraniènej poisovne alebo zahraniènej zaisovne je od okamihu jeho zavedenia úèinné aj vo vzahu k tretím osobám na území Slovenskej republiky.
Zahranièné retrukturalizaèné opatrenie zavedené
v inom èlenskom táte sa na území Slovenskej republiky vykonáva a jeho úèinky sa spravujú pod¾a právnych
predpisov tohto èlenského tátu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Úrad bez zbytoèného odkladu zabezpeèí zverejnenie rozhodnutia o zavedení zahranièného retrukturalizaèného opatrenia pod¾a odseku 7, ktoré mu bolo
oznámené prísluným orgánom doh¾adu iného èlenského tátu, vo vestníku úradu.
(9) Úrad bez zbytoèného odkladu zabezpeèí zverejnenie výroku rozhodnutia o zavedení nútenej správy,
pouèenia o rozklade a úèel zavedenia nútenej správy vo
vestníku úradu, najmenej v dvoch denníkoch s celotátnou pôsobnosou a vo verejne prístupných priestoroch sídla a obchodných prevádzok poisovne alebo zaisovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa;
osoby, ktoré úrad o zverejnenie takýchto údajov poiada, sú povinné tejto iadosti vyhovie. Ak je zavedená
nútená správa nad poisovòou alebo zaisovòou, ktorá
má zriadenú poboèku na území iného èlenského tátu,
úrad bez zbytoèného odkladu zabezpeèí zverejnenie výroku rozhodnutia o zavedení nútenej správy, pouèenia
o rozklade a úèelu zavedenia nútenej správy aj v Úradnom vestníku Európskych spoloèenstiev. Zverejnenie
týchto údajov nemá vplyv na úèinky zavedenia nútenej
správy.
(10) Úrad je povinný bez zbytoèného odkladu informova prísluné orgány doh¾adu iných èlenských tátov o zavedení nútenej správy nad poisovòou alebo zaisovòou. V informácii sa uvedú úèinky zavedenia
nútenej správy.
(11) Ak úrad pri výkone doh¾adu pod¾a § 42 ods. 1
nad poboèkou poisovne z iného èlenského tátu alebo poboèkou zahraniènej zaisovne so sídlom v inom
èlenskom táte zistí dôvody na zavedenie zahranièného
retrukturalizaèného opatrenia v poisovni z iného
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èlenského tátu alebo v zahraniènej zaisovni so sídlom
v inom èlenskom táte, ku ktorej patrí táto poboèka, informuje o tom prísluný orgán doh¾adu tohto èlenského tátu.
(12) Na nútenú správu nad poboèkou zahraniènej
poisovne alebo poboèkou zahraniènej zaisovne sa odseky 1 a 9 a § 52 a 59 vzahujú primerane.
§ 52
(1) Nútenú správu vykonáva nútený správca poisovne alebo zaisovne a zástupca núteného správcu. Núteného správcu a najviac troch zástupcov núteného
správcu vymenúva a odvoláva úrad. Nútený správca
a zástupca núteného správcu môu by vymenovaní na
dobu urèitú.
(2) Osvedèením o vymenovaní núteného správcu
a zástupcu núteného správcu na výkon nútenej správy
a osôb vykonávajúcich zahranièné retrukturalizaèné
opatrenie v poisovni z iného èlenského tátu alebo zahraniènej zaisovni so sídlom v inom èlenskom táte je
originál dokladu o vymenovaní alebo potvrdenie vydané úradom alebo prísluným orgánom doh¾adu iného
èlenského tátu. Preklad tohto osvedèenia do úradného jazyka iného èlenského tátu nevyaduje úradné
osvedèenie ani iný obdobný postup.
(3) Núteným správcom a zástupcom núteného správcu môe by len fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá. Na odbornú spôsobilos núteného správcu a zástupcu núteného správcu sa primerane vzahuje
ustanovenie § 5 ods. 9.
(4) Núteným správcom a zástupcom núteného správcu nemôe by osoba, ktorá
a) je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamestnancom úradu kedyko¾vek poèas dvoch rokov pred
zavedením nútenej správy,
b) bola právoplatne odsúdená za akýko¾vek trestný èin
spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za
akýko¾vek úmyselný trestný èin,
c) kedyko¾vek v období troch rokov pred zavedením nútenej správy vykonávala v poisovni alebo zaisovni,
nad ktorou bola zavedená nútená správa, funkciu
èlena dozornej rady, èlena predstavenstva, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca,10)
d) kedyko¾vek v období jedného roka pred zavedením
nútenej správy poskytovala poisovni alebo zaisovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, audítorské sluby bez vyslovenia výhrad k èinnosti tejto
poisovne alebo zaisovne,
e) má k poisovni alebo zaisovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzah pod¾a § 64
ods. 4,
f) je dlníkom alebo verite¾om poisovne alebo zaisovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
g) je zamestnancom alebo èlenom predstavenstva alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlníkom alebo verite¾om poisovne alebo zaisovne,
nad ktorou bola zavedená nútená správa,
h) je èlenom predstavenstva alebo dozorného orgánu
inej poisovne alebo zaisovne, vedúcim poboèky zahraniènej poisovne alebo jeho zástupcom alebo ve-
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dúcim poboèky zahraniènej zaisovne alebo jeho
zástupcom.
(5) Nútený správca je oprávnený riadi poisovòu
alebo zaisovòu a jej zamestnancov. Kompetencie núteného správcu sú vymedzené týmto zákonom a zmluvou pod¾a § 55 ods. 1. Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí úradu o zavedení
nútenej správy alebo v zmluve pod¾a § 55 ods. 1.
(6) Zástupca núteného správcu je zodpovedný za
nútenému správcovi zverenú oblas èinnosti poisovne
alebo zaisovne a podlieha pri výkone nútenej správy
nútenému správcovi. Kompetencie zástupcu núteného
správcu sú vymedzené zmluvou pod¾a § 55 ods. 1. Po
predchádzajúcom súhlase úradu môe nútený správca
splnomocni niektorého svojho zástupcu vykonávaním
úkonov vo svojom mene na základe písomného plnomocenstva s podpisom osvedèeným pod¾a osobitných
predpisov;27) predchádzajúci súhlas môe by vyjadrený priamo v zmluve pod¾a § 55 ods. 1.
(7) Nútený správca a zástupca núteného správcu
pri výkone nútenej správy na území iného èlenského
tátu musia postupova v súlade s právnym poriadkom
èlenského tátu, na ktorého území pôsobia, najmä pri
speòaovaní aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.
(8) Osoba vykonávajúca zahranièné retrukturalizaèné opatrenie zavedené v inom èlenskom táte a jej
zástupca majú pri výkone tohto zahranièného retrukturalizaèného opatrenia rovnaké právne postavenie
a sú oprávnení vykonáva na území Slovenskej republiky vetky kompetencie ako pri výkone nútenej správy
na území iného èlenského tátu, v ktorom bolo zahranièné retrukturalizaèné opatrenie zavedené; pri výkone svojich kompetencií vak musia postupova v súlade
so zákonmi a s inými veobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, najmä pri speòaovaní
aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.
(9) V súvislosti s výkonom nútenej správy je nútený
správca po predchádzajúcom súhlase úradu oprávnený
v záujme urýchleného rieenia závaných problémov
v poisovni alebo zaisovni pribra odborných poradcov;
tento predchádzajúci súhlas môe by vyjadrený priamo
v zmluve pod¾a § 55 ods. 1. Odborným poradcom môe
by len fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá. Na odbornú spôsobilos odborného poradcu sa primerane
vzahuje ustanovenie § 5 ods. 9. Odborným poradcom
nemôe by osoba pod¾a odseku 3.
(10) Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skonèí dòom skonèenia nútenej správy alebo
uplynutím doby, na ktorú boli vymenovaní, alebo ich
odvolaním z funkcie. Nútený správca a zástupcovia núteného správcu môu by odvolaní na základe poruenia tohto zákona alebo iných veobecne záväzných
právnych predpisov v súvislosti s výkonom nútenej
správy alebo poruenia zmluvy pod¾a § 55 ods. 1..
2. V § 53 ods. 7 sa za slová poda vkladajú slová po
predchádzajúcom súhlase úradu.
3. § 57 znie:
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§ 57
(1) Úèinky zavedenia nútenej správy v poisovni alebo zaisovni, ktorá má zriadenú poboèku v inom èlenskom táte, ak ide o
a) pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzahy, sa spravujú právnym poriadkom èlenského tátu, ktorým
sa spravuje pracovná zmluva,
b) kúpne zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa nehnute¾nosti, sa spravujú právnym poriadkom èlenského
tátu, na ktorého území sa nehnute¾nos nachádza,
c) práva týkajúce sa nehnute¾nosti, lode alebo lietadla,
ktoré musia by evidované v katastri nehnute¾ností
alebo v inom verejnom registri, sa spravujú právnym
poriadkom èlenského tátu, na ktorého území sa vedie prísluný verejný register; to rovnako platí aj pre
právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy,
týkajúce sa nehnute¾nosti, lode, lietadla a pre práva
s tým spojené, pri ktorých sa vyaduje ich zápis do
verejného registra alebo inej obdobnej evidencie vedenej v inom èlenskom táte,
d) vlastnícke alebo iné práva k investièným nástrojom, 33a) ktoré musia by evidované vo verejnom registri cenných papierov alebo v inej obdobnej evidencii a ktoré sú drané alebo sa nachádzajú v inom
èlenskom táte, sa spravujú právnym poriadkom
èlenského tátu, na ktorého území sa vedie prísluný verejný register alebo iná obdobná evidencia; to
rovnako platí aj pre právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy, týkajúce sa investièných nástrojov a pre práva s tým spojené, pri ktorých sa vyaduje ich zápis do verejného registra alebo inej
obdobnej evidencie vedenej v inom èlenskom táte,
e) zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktorých úèelom je nahradenie alebo zmena celkového
rozdielu viacerých vzájomných poh¾adávok a záväzkov zmluvných strán na jedinú súhrnnú vzájomnú
poh¾adávku a záväzok týchto zmluvných strán,
zmluvy o kúpe so spätnou kúpou a zmluvy o burzových obchodoch, sa spravujú právnym poriadkom,
ktorý je rozhodujúci pre tieto zmluvy.
(2) Od zavedenia nútenej správy nemono poèas iestich mesiacov postupova poh¾adávky voèi poisovni
alebo zaisovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a zapoèítava vzájomné poh¾adávky medzi takou
poisovòou alebo takou zaisovòou a inými osobami
okrem prípadov, ak právny poriadok iného èlenského
tátu, v ktorom má verite¾ bydlisko alebo sídlo, umoòuje postúpenie poh¾adávky a zapoèítavanie poh¾adávok aj poèas zavedenia retrukturalizaèného opatrenia.
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nie sú dotknuté vecné práva verite¾ov alebo tretích
osôb vo vzahu k aktívam patriacim poisovni, poisovni z iného èlenského tátu, zaisovni alebo zahraniènej
zaisovni so sídlom v inom èlenskom táte, ktoré sa
v èase zavedenia nútenej správy alebo zahranièného
retrukturalizaèného opatrenia nachádzajú na území
iného èlenského tátu.
(5) Zavedením nútenej správy v poisovni alebo zaisovni kupujúcej aktívum alebo zahranièného retrukturalizaèného opatrenia v poisovni z iného èlenského
tátu alebo zahraniènej zaisovni so sídlom v inom
èlenskom táte kupujúcej aktívum nie je dotknutý nárok predávajúceho ponecha si vlastníctvo, ak sa toto
aktívum v èase zavedenia nútenej správy alebo zavedenia zahranièného retrukturalizaèného opatrenia
v èlenskom táte nachádzalo na území iného èlenského
tátu.
(6) Zavedenie nútenej správy v poisovni alebo zaisovni predávajúcej aktívum alebo zahranièného retrukturalizaèného opatrenia v poisovni z iného èlenského tátu alebo zahraniènej zaisovni so sídlom
v inom èlenskom táte predávajúcej aktívum nie je dôvodom na zruenie alebo ukonèenie predaja u dodaného aktíva a nebráni kupujúcemu nadobudnú vlastníctvo, ak sa predávané aktívum v èase zavedenia nútenej
správy alebo zavedenia zahranièného retrukturalizaèného opatrenia v èlenskom táte nachádzalo na území
iného èlenského tátu.
(7) Zavedenie nútenej správy alebo zahranièného
retrukturalizaèného opatrenia v inom èlenskom táte
a ustanovenia odsekov 2, 4, 5 a 6 nevyluèujú podanie
návrhu na súd o urèenie neplatnosti právnych úkonov
alebo neúèinnosti odporovate¾ných právnych úkonov
pokodzujúcich verite¾ov, návrhu o urèenie práva odstúpi od právnych úkonov alebo návrhu na vyslovenie
neplatnosti právnych úkonov pokodzujúcich verite¾ov ani návrhu na vydanie predbeného opatrenia
o povinnosti zdra sa vykonania právnych úkonov pokodzujúcich verite¾ov poisovne alebo zaisovne v nútenej správe alebo verite¾ov poisovne z iného èlenského tátu alebo zahraniènej zaisovne so sídlom v inom
èlenskom táte, v ktorej je zavedené zahranièné retrukturalizaèné opatrenie. Ak sa pred zavedením nútenej správy zaèalo v inom èlenskom táte súdne konanie týkajúce sa aktíva alebo práva, ktoré bolo poisovni
alebo zaisovni odòaté, toto konanie sa aj po zavedení
nútenej správy spravuje právnym poriadkom èlenského
tátu, v ktorom sa toto konanie zaèalo a uskutoèòuje..
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) § 5 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

(3) Nútený správca môe odporova právnemu úkonu,34) ktorý bol urobený v posledných troch rokoch
pred zavedením nútenej správy v úmysle ukráti poisovòu alebo zaisovòu, alebo jej verite¾ov, ak tento
úmysel musel by poisovni alebo zaisovni známy; to
neplatí, ak druhá strana preukáe, e nemohla ani pri
náleitej starostlivosti pozna úmysel poisovne alebo
zaisovne ukráti jej verite¾a.

4. Doterají text § 58 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Nútený správca môe navrhnú, aby nútená
správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo obdobnom verejnom registri vedenom v inom èlenskom
táte, na ktorého území je umiestnená poboèka poisovne alebo zaisovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ak takýto zápis umoòuje právny poriadok
prísluného èlenského tátu.

(4) Zavedením nútenej správy alebo zahranièného
retrukturalizaèného opatrenia v inom èlenskom táte

(3) Zavedenie zahranièného retrukturalizaèného
opatrenia v poisovni z iného èlenského tátu alebo za-
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hraniènej zaisovni so sídlom v inom èlenskom táte,
ktorá má zriadenú poboèku na území Slovenskej republiky, jeho skonèenie a s tým súvisiace zmeny sa zapisujú do obchodného registra na základe návrhu prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu alebo
osoby vykonávajúcej zahranièné retrukturalizaèné
opatrenie. Do obchodného registra sa zapisuje aj meno,
priezvisko a adresa pobytu osoby vykonávajúcej zahranièné retrukturalizaèné opatrenie..

Èiastka 5

výkone nútenej správy na území iného èlenského tátu
musia postupova v súlade s právnym poriadkom èlenského tátu, na ktorého území pôsobia, najmä pri speòaovaní aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.

Konanie o nútenej správe zaèaté a právoplatne neukonèené pred 1. júlom 2005 a výkon nútenej správy
zaèatý a neukonèený pred 1. júlom 2005 sa dokonèia
pod¾a predpisov platných k 30. júnu 2005..

(10) Osoba vykonávajúca zahranièné retrukturalizaèné opatrenie a jej zástupca majú pri výkone tohto
zahranièného retrukturalizaèného opatrenia rovnaké
právne postavenie a sú oprávnení vykonáva na území
Slovenskej republiky vetky kompetencie ako pri výkone nútenej správy na území iného èlenského tátu,
v ktorom bolo zahranièné retrukturalizaèné opatrenie
zavedené; pri výkone svojich kompetencií vak musia
postupova v súlade so zákonmi a s inými veobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä pri speòaovaní aktív a poskytovaní informácií zamestnancom..

Èl. III

6. V § 149 ods. 7 sa za slovo poda vkladajú slová
po predchádzajúcom súhlase úradu.

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

Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z. a zákona
è. 747/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 147 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
Nútená správa je retrukturalizaèné opatrenie, ktorým môu by dotknuté existujúce práva tretích osôb..
2. V § 147 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: so sídlom v èlenskom táte.
3. § 147 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Úrad je povinný bez zbytoèného odkladu informova prísluné orgány doh¾adu iných èlenských tátov, v ktorých má obchodník s cennými papiermi zriadenú poboèku, o zavedení nútenej správy nad
obchodníkom s cennými papiermi. V informácii sa uvedú úèinky zavedenia nútenej správy.
(8) Na nútenú správu nad poboèkou zahranièného
obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým mono
zavies nútenú správu pod¾a tohto zákona, sa primerane vzahujú ustanovenia o nútenej správe nad obchodníkom s cennými papiermi..
4. V § 148 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Osvedèením o vymenovaní núteného správcu a zástupcu núteného správcu na výkon nútenej správy
a osôb vykonávajúcich zahranièné retrukturalizaèné
opatrenie zavedené v inom èlenskom táte s obdobným
úèelom a vplyvom na existujúce práva tretích osôb, ako
je úèel a vplyv nútenej správy, v zahraniènom obchodníkovi s cennými papiermi so sídlom v inom èlenskom
táte je originál dokladu o vymenovaní alebo potvrdenie vydané úradom alebo prísluným orgánom doh¾adu iného èlenského tátu. Preklad tohto osvedèenia do
úradného jazyka iného èlenského tátu nevyaduje
úradné osvedèenie ani iný obdobný postup..
5. § 148 sa dopåòa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
(9) Nútený správca a zástupca núteného správcu pri

7. § 153 znie:
§ 153
(1) Úèinky zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má zriadenú poboèku
v inom èlenskom táte, ak ide o
a) pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzahy, sa spravujú právnym poriadkom èlenského tátu, ktorým
sa spravuje pracovná zmluva,
b) kúpne zmluvy a nájomné zmluvy týkajúce sa nehnute¾nosti, sa spravujú právnym poriadkom èlenského
tátu, na ktorého území sa nehnute¾nos nachádza,
c) práva týkajúce sa nehnute¾nosti, lode alebo lietadla,
ktoré musia by evidované v katastri nehnute¾ností
alebo v inom verejnom registri, sa spravujú právnym
poriadkom èlenského tátu, na ktorého území sa vedie prísluný verejný register; to rovnako platí aj pre
právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy,
týkajúce sa nehnute¾nosti, lode, lietadla a pre práva
s tým spojené, pri ktorých sa vyaduje ich zápis do
verejného registra alebo inej obdobnej evidencie vedenej v inom èlenskom táte,
d) vlastnícke alebo iné práva k investièným nástrojom,
ktoré musia by evidované vo verejnom registri cenných papierov alebo v inej obdobnej evidencii a ktoré
sú drané alebo sa nachádzajú v inom èlenskom táte, sa spravujú právnym poriadkom èlenského tátu, na ktorého území sa vedie prísluný verejný register alebo iná obdobná evidencia; to rovnako platí
aj pre právne úkony vykonané po zavedení nútenej
správy, týkajúce sa investièných nástrojov a pre práva s tým spojené, pri ktorých sa vyaduje ich zápis
do verejného registra alebo inej obdobnej evidencie
vedenej v inom èlenskom táte,
e) zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktorých úèelom je nahradenie alebo zmena celkového
rozdielu viacerých vzájomných poh¾adávok a záväzkov zmluvných strán na jedinú súhrnnú vzájomnú
poh¾adávku a záväzok týchto zmluvných strán,
zmluvy o kúpe so spätnou kúpou a zmluvy o burzo-
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vých obchodoch, sa spravujú právnym poriadkom,
ktorý je rozhodujúci pre tieto zmluvy.
(2) Od zavedenia nútenej správy nemono poèas iestich mesiacov postupova poh¾adávky voèi obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená
nútená správa, a zapoèítava vzájomné poh¾adávky
medzi takým obchodníkom s cennými papiermi poisovòou a inými osobami okrem prípadov, ak právny poriadok iného èlenského tátu, v ktorom má verite¾ bydlisko alebo sídlo, umoòuje postúpenie poh¾adávky
a zapoèítavanie poh¾adávok aj poèas zavedenia retrukturalizaèného opatrenia.
(3) Nútený správca môe odporova právnemu
úkonu120) pod¾a osobitného zákona.
(4) Zavedením nútenej správy alebo zahranièného
retrukturalizaèného opatrenia v inom èlenskom táte
nie sú dotknuté vecné práva verite¾ov alebo tretích
osôb vo vzahu k aktívam patriacim obchodníkovi
s cennými papiermi alebo zahraniènému obchodníkovi
s cennými papiermi so sídlom v inom èlenskom táte,
ktoré sa v èase zavedenia nútenej správy alebo zahranièného retrukturalizaèného opatrenia nachádzajú
na území iného èlenského tátu.
(5) Zavedením nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi kupujúcim aktívum alebo zahranièného retrukturalizaèného opatrenia nad zahranièným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom
v inom èlenskom táte kupujúcim aktívum nie je dotknutý nárok predávajúceho ponecha si vlastníctvo, ak
sa toto aktívum v èase zavedenia nútenej správy alebo
zavedenia zahranièného retrukturalizaèného opatrenia v èlenskom táte nachádzalo na území iného èlenského tátu.
(6) Zavedenie nútenej správy nad obchodníkom
s cennými papiermi predávajúcim aktívum alebo zahranièného retrukturalizaèného opatrenia nad zahranièným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom
v inom èlenskom táte predávajúcim aktívum nie je dôvodom na zruenie alebo ukonèenie predaja u dodaného aktíva a nebráni kupujúcemu nadobudnú vlastníctvo, ak sa predávané aktívum v èase zavedenia
nútenej správy alebo zavedenia zahranièného retrukturalizaèného opatrenia v èlenskom táte nachádzalo
na území iného èlenského tátu.
(7) Zavedenie nútenej správy alebo zahranièného
retrukturalizaèného opatrenia v inom èlenskom táte
a ustanovenia odsekov 2, 5 a 6 nevyluèujú podanie návrhu na súd o urèenie neplatnosti právnych úkonov
alebo neúèinnosti odporovate¾ných právnych úkonov
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pokodzujúcich verite¾ov, návrhu o urèenie práva odstúpi od právnych úkonov alebo návrhu na vyslovenie
neplatnosti právnych úkonov pokodzujúcich verite¾ov ani návrhu na vydanie predbeného opatrenia
o povinnosti zdra sa vykonania právnych úkonov pokodzujúcich verite¾ov obchodníka s cennými papiermi
v nútenej správe alebo verite¾ov zahranièného obchodníka s cennými papiermi so sídlom v inom èlenskom
táte, nad ktorým je zavedené zahranièné retrukturalizaèné opatrenie. Ak sa pred zavedením nútenej správy zaèalo v inom èlenskom táte súdne konanie týkajúce sa aktíva alebo práva, ktoré bolo obchodníkovi
s cennými papiermi odòaté, toto konanie sa aj po zavedení nútenej správy spravuje právnym poriadkom
èlenského tátu, v ktorom sa toto konanie zaèalo
a uskutoèòuje..
8. § 154 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Nútený správca môe navrhnú, aby nútená
správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo obdobnom verejnom registri vedenom v inom èlenskom
táte, na ktorého území je umiestnená poboèka obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, ak takýto zápis umoòuje právny
poriadok prísluného èlenského tátu.
(4) Zavedenie zahranièného retrukturalizaèného
opatrenia nad zahranièným obchodníkom s cennými
papiermi so sídlom v inom èlenskom táte, ktorý má
zriadenú poboèku na území Slovenskej republiky, jeho
skonèenie a s tým súvisiace zmeny sa zapisujú do obchodného registra na základe návrhu prísluného orgánu doh¾adu iného èlenského tátu alebo osoby vykonávajúcej zahranièné retrukturalizaèné opatrenie. Do
obchodného registra sa zapisuje aj meno, priezvisko
a adresa pobytu osoby vykonávajúcej zahranièné retrukturalizaèné opatrenie..
9. Za § 173a sa vkladá § 173b, ktorý znie:
§ 173b
Konania o nútenej správe zaèaté a právoplatne neukonèené pred 1. júlom 2005 a výkon nútenej správy
zaèatý a neukonèený pred 1. júlom 2005 sa dokonèia
pod¾a predpisov platných k 30. júnu 2005..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005 okrem
èl. I, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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8
ZÁKON
z 9. decembra 2004
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Èl. I

nebola úèelná alebo hospodárna, je povinný odmietnu
výkon správcovskej èinnosti alebo poiada súd o odvolanie z funkcie v príslunom konaní pod¾a osobitného
predpisu.1)

PRVÁ ÈAS

(3) Správca je povinný vykonáva správcovskú èinnos bez zbytoèných prieahov.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

VEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú èinnos v konkurznom konaní, retrukturalizaènom konaní alebo konaní o oddlení pod¾a osobitného predpisu1) (ïalej len správcovská èinnos), práva
a povinnosti správcov, vzdelávanie správcov, pôsobnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo) vo výkone správcovskej èinnosti a doh¾ad ministerstva nad výkonom správcovskej
èinnosti.
§2
Správca a správcovská èinnos
(1) Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba
zapísaná do zoznamu správcov (§ 21).
(2) Správcovskú èinnos môe vykonáva len správca.2)
DRUHÁ ÈAS
SPRÁVCA

(4) Ak správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej èinnosti zdravotné alebo iné závané dôvody, je povinný poiada súd o odvolanie z funkcie vo vetkých
veciach, v ktorých vykonáva správcovskú èinnos.
(5) Správca nesmie ovplyvòova výber správcov pri
ich ustanovovaní do funkcie v prísluných konaniach
pod¾a osobitného predpisu1) ani poskytnú alebo s¾úbi
verite¾ovi alebo inej osobe províziu ani iadnu inú výhodu za vyvíjanie èinnosti smerujúcej k jeho ustanoveniu
do funkcie v príslunom konaní pod¾a osobitného predpisu.1)
(6) Správca nesmie od osoby zúèastnenej na veci,
v ktorej vykonáva správcovskú èinnos, prija dar ani
inú výhodu. Správca je povinný odmietnu dar alebo
inú výhodu od kadého, ak mono odôvodnene predpoklada, e dar alebo iná výhoda je poskytnutá s úmyslom ovplyvni nestrannos jeho rozhodovania alebo
úsudku.
(7) Správca môe poiada o odvolanie z funkcie v príslunom konaní pod¾a osobitného predpisu1) len z dôvodov uvedených v tomto zákone. Správca je povinný
odmietnu poverenie na vypracovanie retrukturalizaèného posudku alebo poiada o odvolanie z funkcie
v príslunom konaní pod¾a osobitného predpisu1) vdy,
ak to ustanovuje tento zákon.

§3
Základné povinnosti správcu
(1) Správca je povinný vykonáva správcovskú èinnos èestne, zodpovedne a svedomito; správca je povinný dohliada aj na èestnos, zodpovednos a svedomitos konania svojich zamestnancov, ako aj osôb, ktoré
poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej
èinnosti.
(2) Správca je povinný vykonáva správcovskú èinnos s odbornou starostlivosou, s vyuitím vetkých
svojich skúseností a odborných vedomostí. Ak správca
nemá potrebné skúsenosti alebo odborné vedomosti na
riadne vykonanie niektorého úkonu správcovskej èinnosti, je povinný poiada o pomoc odborníka; ak
vzh¾adom na obtianos prípadu by pomoc odborníka
1
2

§4
Vylúèenie správcu
(1) Správca je vylúèený z výkonu správcovskej èinnosti, ak so zrete¾om na jeho pomer k veci, v ktorej vykonáva správcovskú èinnos, mono ma pochybnosti
o jeho nezaujatosti. Svoj moný pomer k veci správca
posudzuje sústavne a s odbornou starostlivosou; ak
sa pritom dozvie o skutoènostiach, pre ktoré mono
ma pochybnosti o jeho nezaujatosti, bez zbytoèného
odkladu o tom informuje súd.
(2) Správca je vylúèený z výkonu správcovskej èinnosti vdy, ak
a) je spriaznenou osobou verite¾a prihlásenej poh¾adávky,

) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
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b) je spriaznenou osobou dlníka alebo osoby, ktorá je
spriaznenou osobou dlníka,
c) s ním spriaznená osoba je spriaznenou osobou dlníka alebo osoby, ktorá je spriaznenou osobou dlníka,
d) je verite¾om alebo dlníkom dlníka alebo osoby
spriaznenej s dlníkom,
e) s ním spriaznená osoba je verite¾om alebo dlníkom
dlníka alebo verite¾om alebo dlníkom osoby
spriaznenej s dlníkom,
f) v posledných troch rokoch zabezpeèil záväzky dlníka,
g) v posledných troch rokoch s ním spriaznená osoba
zabezpeèovala záväzky dlníka alebo záväzky s dlníkom spriaznenej osoby,
h) je s dlníkom v súdnom alebo inom konaní, v ktorom
sa má rozhodnú ich spor,
i) poskytol dlníkovi vklad alebo sa podie¾al na jeho
podnikaní alebo zisku, alebo má akéko¾vek práva
alebo povinnosti k cennému papieru, s ktorým sú
spojené práva alebo povinnosti dlníka,
j) poskytol dlníkovi audítorské sluby alebo právne
sluby,
k) s ním spriaznená osoba v posledných troch rokoch
poskytla dlníkovi audítorské sluby alebo právne
sluby,
l) v posledných troch rokoch prijal od dlníka dar alebo inú výhodu,
m) v posledných dvoch rokoch bol zamestnancom dlníka,
n) v posledných dvoch rokoch bola s ním spriaznená
osoba vedúcim zamestnancom dlníka.
(3) Ak správca vykonáva správcovskú èinnos vo viacerých veciach, je vylúèený z výkonu správcovskej èinnosti v tých veciach, v ktorých spoloèné záujmy verite¾ov v jednotlivých veciach môu by vo vzájomnom
rozpore.
(4) Ak ide o banku, intitúciu elektronických peòazí,
obchodníka s cennými papiermi, správcovskú spoloènos, poisovòu, zaisovòu, dôchodkovú správcovskú
spoloènos, doplnkovú dôchodkovú spoloènos alebo
o poboèku obdobnej zahraniènej finanènej intitúcie,
správca je vylúèený z výkonu správcovskej èinnosti aj
vtedy, ak nespåòa poiadavky pod¾a osobitného
predpisu3) na správcu pre výkon nútenej správy.
(5) Spriaznenou osobou na úèely tohto zákona sa rozumie osoba pod¾a osobitného predpisu.4)
§5
Veobecná informaèná povinnos
(1) Správca je povinný bez zbytoèného odkladu ozná3
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mi ministerstvu kadú skutoènos, ktorá môe by dôvodom na pozastavenie výkonu správcovskej èinnosti
alebo vyèiarknutie zo zoznamu správcov.
(2) Správca, ktorý pri výkone správcovskej èinnosti
zistí skutoènosti nasvedèujúce, e bol spáchaný trestný èin, je povinný tieto skutoènosti bez zbytoèného odkladu oznámi príslunému orgánu èinnému v trestnom konaní.
(3) Správca je povinnou osobou pod¾a osobitného
predpisu.5)
§6
Mlèanlivos
(1) Správca je povinný zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone
správcovskej èinnosti. Táto povinnos nezaniká pozastavením výkonu správcovskej èinnosti ani vyèiarknutím zo zoznamu správcov.
(2) Povinnos mlèanlivosti sa v rovnakom rozsahu
ako na správcu vzahuje aj na zamestnancov správcu,
osoby poverené správcom vykonaním jednotlivých
úkonov správcovskej èinnosti, ako aj na iné osoby, ktoré sa dozvedeli o skutoènostiach súvisiacich s výkonom
správcovskej èinnosti.
(3) Povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a tohto zákona sa nevzahuje na poskytnutie informácii
a) orgánu èinnému v trestnom konaní na úèely trestného konania a Policajnému zboru na úèely plnenia
úloh ustanovených osobitným predpisom,6)
b) súdu na úèely súdneho konania,
c) ministerstvu a osobám vykonávajúcim doh¾ad pod¾a
tohto zákona na úèely doh¾adu,
d) daòovému orgánu a colnému orgánu na úèely daòového konania alebo colného konania,
e) úèastníkom konania vo veciach týkajúcich sa dlníka,
f) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na
úèely konania pod¾a osobitného predpisu,
g) orgánom doh¾adu alebo dozoru nad dlníkom, ktorý
podlieha doh¾adu alebo dozoru pod¾a osobitných
predpisov,7)
h) Fondu ochrany vkladov a Garanènému fondu investícií, ak ide o dlníka, za ktorého sa vyplácajú náhrady pod¾a osobitných predpisov,8)
i) pri plnení povinností pod¾a osobitného predpisu,9)
j) Sociálnej poisovni vo veciach sociálneho poistenia,
k) v iných veciach, ak je ich oznamovanie zákonnou povinnosou správcu.
(4) Povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a tohto zá-

) Napríklad § 54 ods. 3 a 5 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 603/2003 Z. z.,
§ 148 ods. 2 a 3 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch), § 52 ods. 3 a 4 zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 7/2005 Z. z., § 110 zákona è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) § 9 zákona è. 7/2005 Z. z.
5
) Zákon è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
7
) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z., zákon è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 3, 6 a 7 zákona è. 367/2000 Z. z. v znení zákona è. 445/2002 Z. z.
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kona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti zbavená ministerstvom alebo sa chránená skutoènos stala bene dostupnou.
(5) Správca nemá povinnos zachováva mlèanlivos
voèi svojim zamestnancom alebo osobám, ktoré poveril
vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej èinnosti,
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne vykonanie
tých úkonov správcovskej èinnosti, vykonaním ktorých
ich poveril.
(6) Povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a osobitných predpisov10) nie je týmto zákonom dotknutá.
§7
Kancelária správcu
(1) Správca je povinný ma zriadenú kanceláriu. Kanceláriu správca zriaïuje v obvode krajského súdu,
v ktorom má záujem vykonáva správcovskú èinnos.
Správca-právnická osoba môe ma zriadených aj viac
kancelárii; v obvode jedného krajského súdu vak
môe ma zriadenú vdy len jednu kanceláriu. Ak má
správca-právnická osoba zriadených viac kancelárii,
musí ma v kadej kancelárii ustanoveného zástupcu,
ktorým môe by len jeho tatutárny orgán. Zástupca
kancelárie môe by ustanovený ako zástupca kancelárie len v jednej kancelárii. Ustanovenie zástupcu kancelárie alebo zánik funkcie zástupcu kancelárie je
správca-právnická osoba povinný do troch dní oznámi
ministerstvu.
(2) Zriadenie kancelárie ministerstvo zapisuje do zoznamu správcov. Zriadenie kancelárie správca pri zápise kancelárie do zoznamu správcov dokladá nájomnou
zmluvou alebo listom vlastníctva; zriadenie ïalej kancelárie správca dokladá aj listinou, ktorou ustanovil
zástupcu kancelárie. Zriadenie alebo zruenie kancelárie ministerstvo zapíe do zoznamu správcov bez zbytoèného odkladu po doruèení oznámenia správcu
o zriadení alebo zruení kancelárie. Zriadenie kancelárie ministerstvo zapíe do zoznamu správcov, len ak je
doloené nájomnou zmluvou alebo listom vlastníctva.
Zriadenie ïalej kancelárie ministerstvo zapíe do zoznamu správcov, len ak je doloené nájomnou zmluvou
alebo listom vlastníctva a listinou, ktorou bol ustanovený zástupca kancelárie.
(3) Do funkcie správcu mono v konkurznom konaní,
v retrukturalizaènom konaní alebo v konaní o oddlení pod¾a osobitného predpisu1) ustanovi len správcu,
ktorý má v obvode krajského súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu.
(4) Písomnosti urèené správcovi sa doruèujú na adresu jeho kancelárie; v konkurznom konaní, v retrukturalizaènom konaní alebo v konaní o oddlení pod¾a osobitného predpisu1) sa písomnosti urèené správcovi
doruèujú na adresu jeho kancelárie, ktorá je zriadená
v obvode krajského súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd. Na ten úèel je správca povinný zriadi
10
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v kancelárii verejne dostupnú podate¾òu, ktorá musí
by otvorená v bených pracovných hodinách kadý
pracovný deò. Osobné doruèenie písomnosti podate¾òa
na poiadanie vdy písomne potvrdí.
§8
Správcovský spis
(1) Správca je povinný vies vo veci, v ktorej vykonáva
správcovskú èinnos, správcovský spis (ïalej len
spis); spis musí by dostupný v kancelárii, ktorá je
zriadená v obvode krajského súdu, v ktorom sídli prísluný konkurzný súd.
(2) Spis je správca povinný vies preh¾adne, zrozumite¾ne a dostatoène podrobne. Spis obsahuje údaje o postupe správcu, najmä o charaktere, èase, rozsahu
a cie¾och postupu správcu a záveroch vyvodených na
základe získaných podkladov. Súèasou spisu alebo
jeho prílohou sú doklady, zmluvy, písomné záznamy
a iné písomnosti týkajúce sa veci, v ktorej sa spis vedie;
osobitný predpis ustanoví, ktoré ïalie písomnosti tvoria súèas alebo prílohu spisu. Spis sa uchováva desa
rokov odo dòa skonèenia konania vo veci, v ktorej bol
spis vedený.
(3) Správca, ktorý bol odvolaný z funkcie v príslunom konaní pod¾a osobitného predpisu,1) bez zbytoèného odkladu odovzdá prísluný spis spolu s prílohami
správcovi, ktorým bol nahradený. O odovzdaní spisu sa
vyhotoví zápis.
(4) Právo nahliada do spisu majú osoby vykonávajúce doh¾ad pod¾a tohto zákona, súd, úèastníci konania,
ich zástupcovia, orgány èinné v trestnom konaní a iné
subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis. Nahliadanie do spisu je správca povinný zabezpeèi v bených
pracovných hodinách kadý pracovný deò; o tom
správca bezodkladne po ustanovení do funkcie v príslunom konaní pod¾a osobitného predpisu1) zverejní
oznam v Obchodnom vestníku.
§9
Èasová pecifikácia práce
(1) Správca je povinný priebene vyhotovova vecnú
a èasovú pecifikáciu jednotlivých úkonov správcovskej èinnosti (ïalej len èasová pecifikácia práce). Èasovú pecifikáciu práce správca vyhotovuje osobitne
v kadej veci, v ktorej vykonáva správcovskú èinnos.
(2) Èasová pecifikácia práce má písomnú formu
a obsahuje v preh¾adnom èlenení èas zaèatia a ukonèenia výkonu jednotlivého úkonu s opisom a odôvodnením úkonu a uvedením mena a priezviska osoby, ktorá
úkon vykonala.
(3) Odpis èasovej pecifikácie práce je správca povinný v urèených termínoch predklada ministerstvu. Na
poiadanie je správca povinný predloi odpis èasovej

) Napríklad zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení neskorích predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 716/2004 Z. z.
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pecifikácie práce aj súdu a verite¾skému výboru, ale
len v rozsahu, v ktorom sa ich dotýka.
§ 10
Peòané prostriedky podliehajúce konkurzu
(1) Peòané prostriedky podliehajúce konkurzu pod¾a osobitného predpisu1) správca uloí na úèet v banke s oznaèením príslunej konkurznej veci. Ak správca
vykonáva správcovskú èinnos vo viacerých konkurzných veciach, uloí peòané prostriedky podliehajúce
konkurzu pod¾a jednotlivých konkurzných vecí na
samostatné bankové úèty.
(2) Ak bol správca poèas konkurzu pod¾a osobitného
predpisu1) odvolaný, právo naklada s peòanými prostriedkami uloenými na úète v banke pod¾a odseku 1
v príslunej konkurznej veci prechádza právoplatnosou uznesenia o ustanovení nového správcu na nového
správcu.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pouijú rovnako na
peòané prostriedky, ktoré dlník poskytol správcovi
v konaní o oddlení na uspokojenie svojich záväzkov.
§ 11
Zamestnanci správcu a poverené osoby
(1) Správca na úèel zabezpeèenia riadneho výkonu
správcovskej èinnosti zamestnáva potrebný poèet zamestnancov v pracovnoprávnom vzahu.
(2) Správca môe svojho zamestnanca poveri vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej èinnosti. Ak
je to úèelné a hospodárne, správca môe poveri vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej èinnosti aj
inú osobu ako svojho zamestnanca; zamestnanca alebo inú osobu môe správca poveri vykonaním len takých úkonov správcovskej èinnosti, na vykonanie ktorých má zamestnanec alebo iná osoba potrebné
odborné vedomosti a skúsenosti.
§ 12
Zodpovednos za kodu
(1) Správca zodpovedá za kodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom správcovskej èinnosti. Na zodpovednos správcu sa vzahujú ustanovenia Obèianskeho
zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak. Správca zodpovedá aj za kodu, ktorú
v súvislosti s výkonom správcovskej èinnosti spôsobí
jeho zamestnanec alebo osoba, ktorú poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej èinnosti; zodpovednos zamestnanca alebo osoby poverenej vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej èinnosti pod¾a
osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
(2) Ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, správca
sa zbaví zodpovednosti, ak preukáe, e kode nemohol
zabráni ani pri vynaloení vetkého úsilia, ktoré bolo
moné od neho poadova.
(3) tát nezodpovedá za kodu spôsobenú správcom.
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§ 13
Povinné zmluvné poistenie
Správca je povinný ma uzatvorenú poistnú zmluvu
o poistení zodpovednosti za kodu, za ktorej vznik zodpovedá pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu1)
(ïalej len poistná zmluva).
§ 14
Preukazovanie poistenia
(1) Správca je povinný bez zbytoèného odkladu na poiadanie predloi ministerstvu poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného na prísluné obdobie.
(2) Zánik, zmenu alebo doplnenie poistnej zmluvy
správca a poistite¾ sú povinní bez zbytoèného odkladu
oznámi ministerstvu.
§ 15
Priamy nárok pokodeného
Náhradu kody, za ktorej vznik pod¾a tohto zákona
alebo osobitného predpisu1) zodpovedá správca a ktorú
má pod¾a poistnej zmluvy plati poisovate¾, uhrádza
poisovate¾ priamo pokodenému. Pokodený má právo uplatni nárok na náhradu tejto kody priamo od poisovate¾a.
TRETIA ÈAS
VZDELÁVANIE SPRÁVCOV
§ 16
Správcovská skúka a odborná príprava
(1) Úèelom správcovskej skúky je zisti odborné
právne a ekonomické vedomosti a schopnosti uchádzaèa potrebné na riadny výkon správcovskej èinnosti.
(2) Správcovská skúka sa koná v tátnom jazyku
pred trojèlennou skúobnou komisiou. Èlenov skúobnej komisie, ich náhradníkov a predsedu vymenúva
a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len minister).
(3) Správcovskú skúku mono vykona a po riadnom absolvovaní odbornej prípravy, najneskôr do jedného roka od jej ukonèenia. Správcovskú skúku mono opakova najskôr po uplynutí iestich mesiacov od
neúspeného vykonania správcovskej skúky.
§ 17
Ïalie vzdelávanie správcov
(1) Správca-fyzická osoba je povinný si priebene
prehlbova a rozirova odborné vedomosti a schopnosti potrebné na riadny výkon správcovskej èinnosti, najmä s oh¾adom na zmeny a rozvoj v oblastiach dotýkajúcich sa výkonu správcovskej èinnosti (ïalej len ïalie
vzdelávanie).
(2) Ïalie vzdelávanie správcov pozostáva z ich úèasti
na prednákach, seminároch a vedeckých konferenciách, prednákovej èinnosti, publikaènej èinnosti,
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samostatného túdia a praktického výkonu správcovskej èinnosti.
(3) Riadne vykonávanie ïalieho vzdelávania správca
preukazuje získanými kreditnými bodmi. Riadne vykonanie ïalieho vzdelávania vyhodnocuje ministerstvo
k 20. decembru párneho kalendárneho roka. Ak správca za hodnotené obdobie nepreukáe získanie potrebného poètu kreditných bodov, ministerstvo nariadi
preskúanie správcu.
(4) Ministerstvo môe nariadi preskúanie vetkých
správcov, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúcej sa výkonu správcovskej èinnosti.
(5) Úèelom preskúania je zisti, èi správca má potrebné odborné vedomosti a schopnosti na riadny výkon správcovskej èinnosti. Preskúanie sa vykoná rovnako ako správcovská skúka.
(6) Ak ministerstvo nariadi preskúanie, správca je
povinný zúèastni sa na preskúaní v termíne urèenom
ministerstvom; ak pri preskúaní správca nevyhovie,
môe preskúanie v termíne urèenom ministerstvom
zopakova. Ak správca preskúanie v termíne urèenom
ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom preskúaní nevyhovie, ministerstvo správcu vyèiarkne zo
zoznamu správcov.
§ 18
Zabezpeèenie vzdelávania správcov
Odbornú prípravu a ïalie vzdelávanie správcov zabezpeèuje ministerstvo prostredníctvom poverenej
osoby. Správcovskú skúku zabezpeèuje ministerstvo
alebo ním poverená právnická osoba.
TVRTÁ ÈAS
TÁTNA SPRÁVA VO VÝKONE SPRÁVCOVSKEJ
ÈINNOSTI
§ 19
Ministerstvo
(1) Orgánom tátnej správy vo výkone správcovskej
èinnosti je ministerstvo.
(2) Ministerstvo
a) vedie zoznam správcov a zverejòuje údaje zapísané
do zoznamu správcov,
b) rozhoduje o zápise do zoznamu správcov, pozastavení výkonu správcovskej èinnosti a o vyèiarknutí zo
zoznamu správcov,
c) vykonáva doh¾ad nad správcami a ukladá správcom
sankcie pod¾a tohto zákona,
d) vykonáva ïalie èinnosti pod¾a tohto zákona.
§ 20
Zoznam správcov
(1) Zoznam správcov je verejný zoznam zákonom
ustanovených údajov o správcoch. Zoznam správcov
vedie ministerstvo.
(2) Do zoznamu správcov, ak ide o fyzickú osobu, sa
zapisuje:
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a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
správcu,
b) adresy jednotlivých kancelárií správcu,
c) deò zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcov,
d) deò a dôvod pozastavenia výkonu správcovskej èinnosti správcovi,
e) deò vyèiarknutia správcu zo zoznamu správcov a
f) uloené pokuty.
(3) Do zoznamu správcov, ak ide o právnickú osobu,
sa zapisuje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo správcu,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
spoloèníkov správcu,
c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
tatutárnych orgánov správcu s uvedením dòa vzniku, prípadne zániku ich funkcie,
d) adresy jednotlivých kancelárií správcu,
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
zástupcu kancelárie správcu,
f) deò zápisu právnickej osoby do zoznamu správcov,
g) deò pozastavenia výkonu správcovskej èinnosti
správcovi,
h) deò vyèiarknutia správcu zo zoznamu správcov,
i) uloené pokuty.
(4) Údaje zapísané do zoznamu správcov sú verejne
prístupné; ministerstvo zabezpeèuje ich zverejnenie na
svojej internetovej stránke. Na poiadanie ministerstvo
vydá iadate¾ovi výpis zo zoznamu správcov.
(5) Zápis právnickej osoby alebo fyzickej osoby do zoznamu správcov, pozastavenie výkonu správcovskej
èinnosti správcovi a vyèiarknutie správcu zo zoznamu
správcov ministerstvo oznamuje konkurzným súdom,
príslunému daòovému orgánu, orgánu tátnej tatistiky, osobe, ktorej sa zápis týka, a príslunej komore,
ak osoba, ktorej sa zápis týka, vykonáva èinnos alebo
poskytuje sluby na základe èlenstva v komore.
(6) Vznik, zmenu alebo zánik skutoèností zapisovaných do zoznamu správcov je správca povinný bez zbytoèného odkladu oznámi ministerstvu.
§ 21
Predpoklady zápisu fyzickej osoby do zoznamu
správcov
(1) Do zoznamu správcov mono zapísa fyzickú osobu, ktorá
a) je obèanom Slovenskej republiky, iného èlenského
tátu Európskej únie alebo iného zmluvného tátu
Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len iný èlenský tát),
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
na území iného èlenského tátu,
d) je bezúhonná a dôveryhodná,
e) je odborne spôsobilá.
(2) Bezúhonná na úèely tohto zákona nie je fyzická
osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný
trestný èin alebo trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; bezúhonná nie je ani fyzická
osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za obzvlá závaný úmyselný trestný èin, trestný èin zneuívania
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právomoci verejného èinite¾a, trestný èin prijímania
úplatku a inej nenáleitej výhody, trestný èin podplácania alebo trestný èin nepriamej korupcie, i keï sa na
òu h¾adí, akoby nebola pre takýto trestný èin odsúdená.
(3) Dôveryhodná na úèely tohto zákona nie je fyzická
osoba,
a) ktorá bola vyèiarknutá zo zoznamu správcov pod¾a
§ 26 ods. 1 písm. g) alebo ktorá bola spoloèníkom
právnickej osoby vyèiarknutej zo zoznamu správcov
pre opakované poruenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo osobitným predpisom1) v èase
jej vyèiarknutia zo zoznamu správcov,
b) ktorej bolo uloené disciplinárne opatrenie vyèiarknutie zo zoznamu audítorov, daòových poradcov, advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov,
disciplinárne opatrenie vyèiarknutie z registra patentových zástupcov, disciplinárne opatrenie zbavenie
notárskeho úradu, výkonu exekútorského úradu, výkonu funkcie prokurátora a disciplinárne opatrenie
odvolanie z funkcie sudcu pod¾a osobitných predpisov,11)
c) proti ktorej orgán èinný v trestnom konaní vedie
trestné stíhanie za úmyselný trestný èin alebo trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
d) ktorej bola v posledných tyroch rokoch za správny
delikt uloená sankcia zákaz èinnosti týkajúcej sa
podnikania,
e) ktorej bola v posledných dvoch rokoch uloená
sankcia za priestupok alebo iný správny delikt na
úseku správy, podnikania, hospodárskeho styku so
zahranièím, práva na prístup k informáciám, majetku, daní, devízového hospodárstva, ivnostenského
podnikania, ochrany utajovaných skutoèností
a ochrany osobných údajov pod¾a osobitných predpisov;12) na pokuty uloené v blokovom konaní sa neprihliada,
f) ktorej bola v posledných tyroch rokoch uloená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia pod¾a daòových alebo colných predpisov; na pokuty
uloené v blokovom konaní sa neprihliada,
g) na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
11
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h) proti ktorej bol v posledných dvoch rokoch uskutoènený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia,
i) ktorá v èestnom vyhlásení pod¾a tohto zákona vedome uviedla nepravdivé údaje.
(4) Odborne spôsobilá je fyzická osoba, ktorá má
ukonèené právnické alebo ekonomické vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa a preukáe svoju spôsobilos úspeným zloením správcovskej skúky, ktorú
vykonala nie neskôr ako jeden rok pred podaním iadosti o zápis do zoznamu správcov.
§ 22
Predpoklady zápisu právnickej osoby
do zoznamu správcov
(1) Do zoznamu správcov mono zapísa verejnú obchodnú spoloènos, ak
a) jej spoloèníkmi sú len správcovia-fyzické osoby,
b) jej spoloèník nie je spoloèníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
c) na konanie v jej mene sú poverení vetci spoloèníci
samostatne a bez obmedzenia,
d) má sídlo na území Slovenskej republiky a
e) jej spoloèníci sú bezúhonní a dôveryhodní.
(2) Do zoznamu správcov mono zapísa komanditnú
spoloènos, ak
a) jej komplementármi sú len správcovia-fyzické osoby,
b) jej spoloèník nie je spoloèníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
c) na konanie v jej v mene sú poverení vetci komplementári samostatne a bez obmedzenia,
d) má sídlo na území Slovenskej republiky a
e) jej spoloèníci sú bezúhonní a dôveryhodní.
§ 23
Predpoklady zápisu zahraniènej právnickej osoby
do zoznamu správcov
Do zoznamu správcov mono zapísa aj zahraniènú
právnickú osobu,13) ak
a) má sídlo v èlenskom táte,
b) jeden alebo viac jej spoloèníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom,

) Zákon è. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 78/1992 Zb. o daòových poradcoch a Slovenskej komore daòových poradcov v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 8/2005 Z. z.
Zákon è. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1993 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
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.
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12
) § 21, 24, 25, 42a a 50 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 241/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
13
) § 21 Obchodného zákonníka.
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c) na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizaènú zloku,
d) jej tatutárne orgány alebo èlenovia tatutárneho
orgánu sú len správcovia-fyzické osoby,
e) jej tatutárne orgány alebo èlenovia tatutárneho
orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a bez obmedzenia,
f) jej spoloèníci sú bezúhonní a dôveryhodní.
§ 24
iados o zápis do zoznamu správcov
(1) Zápis do zoznamu správcov vykoná ministerstvo
na základe písomnej iadosti osoby, ktorej sa zápis do
zoznamu správcov týka.
(2) iados fyzickej osoby musí okrem veobecných
náleitostí návrhu14) obsahova meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt, dátum narodenia a adresu, ktorú navrhuje zapísa do zoznamu správcov ako
kanceláriu. K iadosti fyzická osoba pripojí doklady,
ktorými preukazuje odbornú spôsobilos, odpis registra trestov nie starí ako tri mesiace, èestné vyhlásenie
o splnení predpokladov pod¾a § 21 ods. 3 a nájomnú
zmluvu alebo list vlastníctva, ktorým dokladá zriadenie
kancelárie.
(3) iados právnickej osoby musí okrem veobecných náleitostí návrhu14) obsahova obchodné meno
právnickej osoby, jej identifikaèné èíslo a adresu, ktorú
navrhuje zapísa do zoznamu správcov ako kanceláriu.
K iadosti právnická osoba pripojí spoloèenskú zmluvu
spolu s výpisom z obchodného registra, odpisy registra
trestov spoloèníkov nie starie ako tri mesiace, èestné
vyhlásenia spoloèníkov o splnení predpokladov pod¾a
§ 21 ods. 3 a nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva,
ktorým dokladá zriadenie kancelárie.
(4) Ak iados o zápis do zoznamu správcov nemá
predpísané náleitosti, ministerstvo vyzve iadate¾a,
aby iados v urèenej lehote nie kratej ako 15 dní opravil alebo doplnil; súèasne iadate¾a pouèí, ako treba opravu alebo doplnenie urobi. Ak iadate¾ napriek výzve
iados v urèenej lehote neopraví alebo nedoplní, ministerstvo jeho iados zamietne. O tom iadate¾a pouèí.
(5) Ak iadate¾ spåòa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doruèenia úplnej iadosti zapíe iadate¾a do zoznamu správcov,
inak jeho iados v rovnakej lehote zamietne. O zápise
ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedèenie o zápise.

rého skutková podstata súvisí s podnikaním, a do
právoplatného rozhodnutia vo veci,
c) je vo väzbe alebo vo výkone trestu odòatia slobody,
d) je spoloèníkom správcu-právnickej osoby.
(2) Ministerstvo môe pozastavi výkon správcovskej
èinnosti správcovi-fyzickej osobe, ak
a) orgán èinný v trestnom konaní proti nemu vedie
trestné stíhanie za úmyselný trestný èin alebo trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
b) súd koná o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony.
(3) Ministerstvo pozastaví výkon správcovskej èinnosti správcovi-právnickej osobe, ak
a) o to písomne poiada a preukáe, e nevykonáva
správcovskú èinnos,
b) jeho spoloèníkovi bola v rozsudku súdu prvého
stupòa vyslovená vina za úmyselný trestný èin alebo
trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, a do právoplatného rozhodnutia vo veci,
c) jeho spoloèník je vo väzbe alebo vo výkone trestu odòatia slobody.
(4) Ministerstvo môe pozastavi výkon správcovskej
èinnosti správcovi-právnickej osobe, ak
a) orgán èinný v trestnom konaní vedie proti jeho spoloèníkovi trestné stíhanie za úmyselný trestný èin
alebo trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním,
b) súd koná o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti
na právne úkony vetkých jeho spoloèníkov.
(5) Pozastavi výkon správcovskej èinnosti z dôvodu
uvedeného v odseku 2 alebo v odseku 4 mono, len ak
okolnosti týkajúce sa dôvodu, pre ktorý sa výkon
správcovskej èinnosti má pozastavi, spochybòujú, e
správca bude vykonáva správcovskú èinnos riadne,
èestne alebo svedomito.
(6) O pozastavení výkonu správcovskej èinnosti rozhodne ministerstvo bez zbytoèného odkladu po tom, èo
zistí niektorý z dôvodov uvedených v odseku 1 a 4. Ak
ministerstvo zistí, e tieto dôvody pominuli, bez zbytoèného odkladu pozastavenie výkonu správcovskej èinnosti zruí.
(7) Poèas pozastavenia výkonu správcovskej èinnosti
správca nemôe vykonáva správcovskú èinnos;
správcovi zaniká aj povinnos ma uzatvorenú poistnú
zmluvu. Pozastavením výkonu správcovskej èinnosti
nie je dotknutá povinnos správcu-fyzickej osoby ïalej
sa vzdeláva.

§ 25
Pozastavenie výkonu správcovskej èinnosti
(1) Ministerstvo pozastaví výkon správcovskej èinnosti správcovi-fyzickej osobe, ak
a) o to písomne poiada a preukáe, e nevykonáva
správcovskú èinnos,
b) v rozsudku súdu prvého stupòa mu bola vyslovená
vina za úmyselný trestný èin alebo trestný èin, kto14
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§ 26
Vyèiarknutie správcu zo zoznamu správcov
(1) Ministerstvo vyèiarkne správcu-fyzickú osobu zo
zoznamu správcov, ak
a) o to písomne poiada a preukáe, e nevykonáva
správcovskú èinnos,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,

) § 19 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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c) nevyhovel pri opakovanom preskúaní alebo preskúanie v urèenom termíne nevykonal,
d) nemá uzatvorenú poistnú zmluvu pod¾a § 13 alebo
nesplnil povinnos pod¾a § 14 ods. 1; to neplatí, ak
má pozastavený výkon správcovskej èinnosti,
e) nespåòa predpoklady na zápis do zoznamu správcov
pod¾a § 21 ods. 1 písm. a) a c),
f) nie je bezúhonný alebo nespåòa predpoklady na dôveryhodnos pod¾a § 21 ods. 3 písm. a), g) alebo i),
g) napriek uloenej pokute opakovane do jedného roka
od uloenia pokuty závane poruil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1)
h) nemá riadne zriadenú kanceláriu.
(2) Ministerstvo vyèiarkne správcu-právnickú osobu
zo zoznamu správcov, ak
a) o to písomne poiada a preukáe, e nevykonáva
správcovskú èinnos,
b) bol zruený s likvidáciou alebo súd rozhodol o jeho
neplatnosti,
c) viac ako dva mesiace nespåòa predpoklady na zápis do
zoznamu správcov pod¾a § 22 ods. 1 písm. a) a d) alebo § 22 ods. 2 písm. a) a d), alebo § 23 písm. a) a e),
d) nemá uzatvorenú poistnú zmluvu pod¾a § 13 alebo
nesplnil povinnos pod¾a § 14 ods. 1; to neplatí, ak
má pozastavený výkon správcovskej èinnosti,
e) napriek uloenej pokute opakovane do jedného roka
od uloenia pokuty závane poruil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1)
f) nemá riadne zriadenú kanceláriu.
(3) O vyèiarknutí správcu zo zoznamu správcov rozhodne ministerstvo bez zbytoèného odkladu po tom, èo
zistí niektorý z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo
v odseku 2.
PIATA ÈAS
DOH¼AD A SANKCIE
§ 27
Doh¾ad
(1) Doh¾ad nad výkonom správcovskej èinnosti (ïalej
len doh¾ad) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
vykonáva ministerstvo; tým nie je dotknutý výkon doh¾adu pod¾a osobitného predpisu.1)
(2) Predmetom doh¾adu je dodriavanie ustanovení
tohto zákona a osobitného predpisu.1)
§ 28
Výkon doh¾adu
(1) Doh¾ad sa vykonáva
a) pravidelnými, náhodnými alebo úèelovými previerkami dodriavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností správcov v ich kancelárii alebo
v iných priestoroch správcu (ïalej len doh¾ad v kancelárii),
b) získavaním a vyhodnocovaním informácií o správcoch inak ako doh¾adom pod¾a písmena a).
(2) Pri výkone doh¾adu ministerstvo zisuje objektív-
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ny stav a ïalie dôleité skutoènosti o správcoch,
najmä nedostatky v ich èinnosti, príèiny zistených
nedostatkov, kodlivé dôsledky zistených nedostatkov
a osoby zodpovedné za zistené nedostatky.
§ 29
Poverená a prizvaná osoba
(1) Doh¾ad vykonáva ministerstvom poverený tátny
zamestnanec ministerstva alebo sudca vykonávajúci
na ministerstve stá pod¾a osobitného predpisu (ïalej
len poverená osoba). Doh¾ad môe vykonáva aj iná
ministerstvom prizvaná a poverená fyzická osoba (ïalej
len prizvaná osoba), ak je to odôvodnené osobitnou
povahou konkrétnej úlohy. Doh¾ad v kancelárii správcu môe prizvaná osoba vykonáva len v sprievode poverenej osoby.
(2) Poverenie ministerstva na vykonanie doh¾adu má
písomnú formu a obsahuje oznaèenie dohliadaného
správcu, meno a priezvisko poverenej osoby a prizvanej
osoby, predmet doh¾adu, deò zaèatia doh¾adu, dátum
a miesto vyhotovenia poverenia a meno, priezvisko,
funkciu a podpis zamestnanca ministerstva oprávneného na udelenie poverenia.
(3) Prizvanej osobe patrí za úèas na výkone doh¾adu
odmena pod¾a odmeòovacieho poriadku ministerstva
na odmeòovanie prizvaných osôb. Ak je prizvaná osoba
v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzahu, jej
úèas na výkone doh¾adu sa povauje za iný úkon vo
veobecnom záujme, za ktorý jej patrí náhrada mzdy
alebo platu vo výke priemerného zárobku.
(4) Ministerstvo uhradí zamestnávate¾ovi, ktorého
zamestnanec bol prizvaný na výkon doh¾adu, náhradu
za mzdu alebo plat, ktorú zamestnávate¾ uhradil zamestnancovi za obdobie úèasti zamestnanca na výkone
doh¾adu, vrátane odvodov do poistných fondov, ak zamestnávate¾ predloí ministerstvu hodnoverné písomné doklady o vyplatení náhrady mzdy alebo platu zamestnancovi a úhrade odvodov do poistných fondov.
§ 30
Vylúèenie z výkonu doh¾adu
(1) Poverená osoba alebo prizvaná osoba je z výkonu
doh¾adu vylúèená, ak so zrete¾om na jej pomer k veci,
k dohliadanému správcovi alebo k zamestnancom dohliadaného správcu mono ma pochybnosti o jej nezaujatosti.
(2) Ak sa poverená osoba alebo prizvaná osoba dozvie
skutoènosti nasvedèujúce, e je z výkonu doh¾adu vylúèená, je povinná bezodkladne oznámi tieto skutoènosti osobe, ktorá ju vykonaním doh¾adu poverila. Pri
výkone doh¾adu môe zatia¾ urobi len úkony, ktoré nepripúajú odklad.
(3) Ak má dohliadaný správca pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby alebo prizvanej osoby, môe
poda ministerstvu odôvodnené písomné námietky.
(4) O vylúèení poverenej osoby alebo prizvanej osoby
z výkonu doh¾adu rozhodne do troch dní od oznámenia
alebo podania námietok osoba, ktorá poverenú osobu
alebo prizvanú osobu vykonaním doh¾adu poverila; ak
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rozhodne, e poverená osoba alebo prizvaná osoba je
z výkonu doh¾adu vylúèená, urobí aj vhodné opatrenie
na zabezpeèenie ïalieho výkonu doh¾adu. Na rozhodovanie o zaujatosti poverenej osoby alebo prizvanej
osoby sa veobecný predpis o správnom konaní nepouije.
§ 31
Práva a povinnosti poverenej a prizvanej osoby
(1) Poverená osoba a prizvaná osoba sú pri výkone
doh¾adu oprávnené
a) vstupova do kancelárie a iných priestorov dohliadaného správcu vrátane dopravných prostriedkov dohliadaného správcu,
b) nahliada do spisu, úètovníctva a iných záznamov
dohliadaného správcu a robi z nich kópie a odpisy,
c) v odôvodnených prípadoch odobera písomnosti
a iné záznamy dohliadaného správcu,
d) vyadova od dohliadaného správcu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoloèníkov vetky informácie týkajúce sa výkonu správcovskej èinnosti,
e) vyadova od dohliadaného správcu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoloèníkov aj inú súèinnos
potrebnú na zabezpeèenie riadneho výkonu doh¾adu a vykona ïalie opatrenia potrebné na zabezpeèenie úèinného a objektívneho výkonu doh¾adu.
(2) Poverené osoby a prizvané osoby sú pri výkone doh¾adu povinné
a) preukáza sa dohliadanému správcovi pri zaèatí doh¾adu v kancelárii písomným poverením ministerstva na vykonanie doh¾adu spolu so sluobným preukazom, prípadne obèianskym preukazom,
b) vyda dohliadanému správcovi potvrdenie o prevzatí
písomností a iných záznamov premiestòovaných
mimo priestorov dohliadaného správcu a zabezpeèi
ich ochranu pred stratou, znièením, pokodením
a zneuitím; ak odobraté písomnosti alebo záznamy
u nie sú potrebné na ïalí výkon doh¾adu, sú povinné ich bez zbytoèného odkladu vráti dohliadanému správcovi,
c) ak pri výkone doh¾adu zistia skutoènosti nasvedèujúce, e bol spáchaný trestný èin, bez zbytoèného
odkladu oznámi tieto skutoènosti príslunému orgánu èinnému v trestnom konaní.
§ 32
Práva a povinnosti dohliadanej osoby
(1) Dohliadaný správca, jeho zamestnanci, prípadne
jeho spoloèníci sú pri výkone doh¾adu povinní poskytova poverenej osobe a prizvanej osobe súèinnos a vytvára im vhodné materiálne a technické podmienky
potrebné na riadny výkon doh¾adu, najmä im zabezpeèi vhodné miesto na vykonanie doh¾adu, a zdra sa
konania, ktoré môe mari výkon doh¾adu.
(2) Dohliadaný správca, jeho zamestnanci, prípadne
jeho spoloèníci majú právo odmietnu poskytnutie súèinnosti vyadovanej poverenou osobou alebo prizvanou osobou, ak by tým bolo dotknuté ich právo na nedotknute¾nos obydlia alebo by tým poruili zákonom
ustanovenú povinnos mlèanlivosti.
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(3) Správca je povinný predloi ministerstvu na jeho
poiadanie v ním urèenej lehote vyiadaný spis. Prevzatý spis je ministerstvo povinné vráti správcovi do 60
dní od jeho prevzatia; ak vzh¾adom na povahu veci nie
je moné spis v tejto lehote vráti, ministerstvo môe lehotu na vrátenie spisu primerane predåi; o predåení
lehoty je ministerstvo povinné upovedomi správcu.
§ 33
Protokol
(1) Po vykonanom doh¾ade v kancelárii dohliadaného
správcu poverené osoby vyhotovia protokol o vykonanom doh¾ade (ïalej len protokol), ktorého odpis doruèia dohliadanému správcovi. Dohliadaný správca môe
v lehote troch dní od doruèenia odpisu protokolu uplatni proti protokolu písomné námietky; poverené osoby
sú povinné opodstatnenos námietok preveri.
(2) Protokol obsahuje oznaèenie dohliadaného správcu, miesto a èas vykonania doh¾adu, predmet doh¾adu,
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré doh¾ad vykonali, preukázané zistenia pri doh¾ade, dátum vypracovania protokolu, vlastnoruèné podpisy poverených osôb,
vyjadrenie dohliadaného správcu k výsledku doh¾adu
a ïalie písomnosti a materiály. Na základe uznaných
námietok sa k protokolu vypracuje dodatok ako súèas
protokolu.
(3) Ak sa pri výkone doh¾adu zistí poruenie povinností v konkrétnej veci, ministerstvo doruèí odpis protokolu príslunému súdu a príslunému verite¾skému
výboru.
§ 34
Mlèanlivos o získaných informáciách
Poverené osoby, prizvané osoby a vetky ïalie osoby, ktoré sa dozvedeli o skutoènostiach súvisiacich
s doh¾adom, sú povinné zachováva mlèanlivos o týchto skutoènostiach; to neplatí, ak ide o skutoènosti, na
ktoré sa povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a tohto
zákona nevzahuje. Povinnos mlèanlivosti trvá aj po
skonèení výkonu ich funkcie alebo zamestnania, alebo
iného právneho vzahu s ministerstvom.
§ 35
Trovy doh¾adu
Trovy ministerstva spojené s doh¾adom platí ministerstvo a trovy dohliadaného správcu spojené s doh¾adom platí dohliadaný správca.
§ 36
Pokuty
(1) Ministerstvo uloí správcovi pokutu do 100 000 Sk,
ak poruí povinnos ustanovenú týmto zákonom alebo
osobitným predpisom.1)
(2) Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na povahu, mieru zavinenia, závanos, spôsob,
dåku a dôsledky poruenia povinnosti. Pri opätovnom
poruení povinnosti mono uloi pokutu opakovane.
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(3) Pokutu mono uloi do jedného roka od zistenia
poruenia povinnosti, najneskôr vak do troch rokov
odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(4) Výnos pokuty je príjmom tátneho rozpoètu.
IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA

nemu trestné stíhanie za úmyselný trestný èin alebo
trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
(2) Ak správca zapísaný do nového zoznamu správcov
pod¾a § 39 nie je bezúhonný pod¾a tohto zákona, nepredloí ministerstvu èestné vyhlásenie pod¾a odseku 1
alebo nespåòa predpoklady na dôveryhodnos pod¾a
§ 21 ods. 3 písm. b), ministerstvo správcu bez zbytoèného odkladu vyèiarkne z nového zoznamu správcov.

§ 37

§ 41

Spoloèné ustanovenia
(1) Orgán verejnej moci je povinný informova ministerstvo o kadom vydanom rozhodnutí, ktoré sa môe
dotýka oprávnenia správcu vykonáva správcovskú
èinnos.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie
pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis
o správnom konaní.15)

Správca zapísaný do nového zoznamu správcov pod¾a § 39 je povinný do 31. decembra 2005 úspene zloi správcovskú skúku pod¾a tohto zákona; vykonanie
odbornej prípravy sa nevyaduje. Ak správca správcovskú skúku pod¾a tohto zákona v tejto lehote úspene
nezloí, ministerstvo správcu bez zbytoèného odkladu
vyèiarkne z nového zoznamu správcov.
§ 42

§ 38
Splnomocòovacie ustanovenia
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti o náleitostiach a vedení správcovského spisu, registrov a ïalích evidenèných pomôcok
a o vedení kancelárie správcu,
b) podrobnosti o rozsahu, obsahu, forme, termínoch,
spôsobe vykonania a spôsobe preukazovania riadneho vykonania odbornej prípravy na správcovskú
skúku, správcovskej skúky, preskúania správcu
a ïalieho vzdelávania správcov,
c) ïalie podrobnosti o údajoch zapisovaných do zoznamu správcov.
Prechodné ustanovenia
§ 39
Advokát zapísaný do zoznamu správcov vedenom
pod¾a doterajích predpisov16) (ïalej len starý zoznam
správcov) sa povauje za zapísaného do zoznamu
správcov vedenom pod¾a tohto zákona (ïalej len nový
zoznam správcov). Iné osoby zapísané do starého zoznamu správcov môu vykonáva správcovskú èinnos
pod¾a osobitného predpisu16) len vo veciach, v ktorých
boli ustanovené do funkcie pred úèinnosou tohto zákona.
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Správca zapísaný do nového zoznamu správcov pod¾a § 39 je povinný do 30 dní od úèinnosti tohto zákona
oznámi ministerstvu adresu, ktorú navrhuje zapísa
do zoznamu správcov ako kanceláriu. K oznámeniu je
správca povinný pripoji nájomnú zmluvu alebo list
vlastníctva, ktorým doloí zriadenie kancelárie. Ak
správca tieto povinnosti v zákonnej lehote nesplní, ministerstvo správcu bez zbytoèného odkladu vyèiarkne
z nového zoznamu správcov.
§ 43
Správca zapísaný do nového zoznamu správcov pod¾a § 39 je povinný do 60 dní od úèinnosti tohto zákona
preukáza ministerstvu uzatvorenie poistnej zmluvy.
Ak správca túto povinnos v zákonnej lehote nesplní,
ministerstvo správcu bez zbytoèného odkladu vyèiarkne zo zoznamu správcov.
§ 44
(1) Ministerstvo vykonáva doh¾ad aj nad èinnosou
osôb vykonávajúcich èinnos predbeného správcu,
správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu pod¾a osobitného predpisu.16) Ustanovenia § 27 a 35 sa pouijú
rovnako.

§ 40

(2) Predmetom doh¾adu v konaniach pod¾a osobitného predpisu16) je dodriavanie ustanovení osobitného
predpisu.16)

(1) Správca zapísaný do nového zoznamu správcov
pod¾a § 39 je povinný predloi ministerstvu do 60 dní
od úèinnosti tohto zákona odpis registra trestov nie
starí ako tri mesiace a èestné vyhlásenie o splnení
predpokladov na dôveryhodnos pod¾a § 21 ods. 3
písm. b); v èestnom vyhlásení je správca povinný tie
uvies, èi orgán èinný v trestnom konaní vedie proti

(3) Ministerstvo uloí osobe vykonávajúcej èinnos
predbeného správcu, správcu konkurznej podstaty,
osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu pod¾a osobitného predpisu16) pokutu do
100 000 Sk, ak poruí povinnos ustanovenú osobitným predpisom.16) Ustanovenia § 36 ods. 2 a 4 sa pouijú rovnako.

15
16

) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorích predpisov.
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(4) Ministerstvo vyèiarkne správcu z nového zoznamu správcov, ak napriek uloenej pokute opakovane
do jedného roka od uloenia pokuty závane poruil povinnosti ustanovené osobitným predpisom.16)
(5) Povinnosti pod¾a § 3 ods. 1, 3, 5 a 6 a § 5 ods. 2 sa
vzahujú aj na osoby vykonávajúce èinnos predbeného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného
správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu pod¾a osobitného predpisu.16)
§ 45
V konaniach pod¾a osobitného predpisu16) môe súd
ustanovi do funkcie len správcu zapísaného do nového
zoznamu správcov.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z. a zákona è. 7/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom zt), ktoré znie:
zt) výkon správcovskej èinnosti správcom pod¾a osobitného predpisu.23q).


Poznámka pod èiarou k odkazu23q) znie:

23q

) Zákon è. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov..
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Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 7/2005 Z. z. a zákona è. 5/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
Poloka 5 sa dopåòa písmenami h) a l), ktoré znejú:
h) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov pod¾a osobitného predpisu10b) . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Sk,
i) zápis právnickej osoby do zoznamu
správcov pod¾a osobitného predpisu,10b)
za kadého spoloèníka . . . . . . . . . . . . . 5 000 Sk,
j) roèný poplatok správcu-fyzickej osoby
za kadý rok trvania zápisu v zozname
správcov pod¾a osobitného predpisu10b) . . 5 000 Sk,
k) roèný poplatok správcu-právnickej osoby
za kadý rok trvania zápisu v zozname
správcov pod¾a osobitného predpisu,10b)
za kadého spoloèníka. . . . . . . . . . . . . . 5 000 Sk,
l) výpis zo zoznamu správcov pod¾a
osobitného predpisu,10b)za kadú stranu . . 50 Sk..
V poloke 5 sa k poznámke na konci pripájajú tieto
vety:
Roèný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická
osoba nemá povinnos plati roèný poplatok správcu, ak
je spoloèníkom správcu-právnickej osoby. Roèný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, poèas ktorého má
správca pozastavený výkon správcovskej èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10b znie:

10b) Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IV
Zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 14 odsek 1 znie:
(1) Advokáti môu na úèel výkonu advokácie zaloi

Èiastka 5

Zbierka zákonov è. 8/2005

verejnú obchodnú spoloènos alebo komanditnú spoloènos, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie
právnych sluieb. Ak tento zákon neustanovuje inak,
verejná obchodná spoloènos, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych sluieb (ïalej len verejná obchodná spoloènos), alebo komanditná spoloènos, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie
právnych sluieb (ïalej len komanditná spoloènos),
nesmie ma iný predmet podnikania a jej spoloèníkmi
môu by len advokáti. Na verejnú obchodnú spoloènos alebo komanditnú spoloènos sa vzahujú ustanovenia osobitného predpisu,12) ak tento zákon neustanovuje inak..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) Obchodný zákonník..

2. § 14 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Verejná obchodná spoloènos alebo komanditná
spoloènos môe okrem poskytovania právnych sluieb
za podmienok ustanovených osobitným predpisom12a)
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vykonáva aj èinnos správcu pod¾a zákona o konkurze
a retrukturalizácii..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon è. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. Príloha è. 1 k zákonu è. 586/2003 Z. z. sa dopåòa
takto:
v Èeskej republike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advokát
v Estónskej republike . . . . . . . . . . . . Vandeadvokaat
v Cyperskej republike . . . . . . . . . . . . . . . Äéêçãüñïò
v Lotyskej republike . . . . . . . . . . Zvçrinâts advokâts
v Litovskej republike . . . . . . . . . . . . . . . . Advokatas
v Maïarskej republike . . . . . . . . . . . . . . . . . Ügyvéd
v Po¾skej republike . . . . . . . Adwokat/Radca prawny
v Slovinskej republike . . . . . . . Odvetnik/Odvetnica
na Malte. . . . . . . . . . . . . Avukat/Prokuratur Legali.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2005.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

