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§147 ods. 1 a 4, §148 ods. 1, §149 ods. 7, §153;

DOP"#A !ASTI PREDPISU: 
95/2002 Z.z.

nová poznámka !. 33a (k §57 ods. 1), §58 nové ods. 2 a 3,
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566/2001 Z.z.

§147 nov" ods. 7 a 8, §148 nové ods. 9 a 10, §154 nové ods.

3 a 4, nov" §173b;

OBLAS$: Obchodné právo a Správne právo
POZNÁMKA: 
Ú!innos$ s v"nimkou:
- !l. I nadobúda ú!innos$ 1.1.2006;

7/2005 Z.z.

ZÁKON
z 9. decembra 2004

o konkurze a re!trukturalizácii a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov

Zmena:353/2005 Z. z. s ú!innos$ou od 1.januára 2006
Zmena:520/2005 Z. z. s ú!innos$ou od 1.januára 2006
Zmena:198/2007 Z. z. s ú!innos$ou od 26.apríla 2007
Zmena:209/2007 Z. z. s ú!innos$ou od 1.mája 2007
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Zmena:270/2008 Z. z. s ú!innos"ou od 1.augusta 2008
Zmena:552/2008 Z. z. s ú!innos"ou od 13.decembra 2008
Zmena:477/2008 Z. z. s ú!innos"ou od 1.januára 2009
Zmena:276/2009 Z. z. s ú!innos"ou od 10.júla 2009
Zmena:492/2009 Z. z. s ú!innos"ou od 1.decembra 2009
Zmena:224/2010 Z. z. s ú!innos"ou od 1.septembra 2010
Zmena:130/2011 Z. z. s ú!innos"ou od 30.júna 2011
Zmena:348/2011 Z. z. s ú!innos"ou od 1.januára 2012
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

!l. I

PRVÁ !AS"
PREDMET ZÁKONA A ZÁKLADNÉ ZÁSADY

§ 1

Tento zákon upravuje rie#enie úpadku dl$níka spe%a$ením majetku dl$níka a kolektívnym uspokojením
jeho verite&ov alebo postupn'm uspokojením verite&ov dl$níka spôsobom dohodnut'm v
re#trukturaliza!nom pláne; zákon upravuje aj rie#enie hroziaceho úpadku dl$níka a oddl$enie fyzickej
osoby.

§ 2

Tento zákon sa nevz"ahuje na usporiadanie majetkov'ch pomerov dl$níka, ktor'm je #tát, #tátna rozpo!tová
organizácia, #tátna príspevková organizácia, #tátny fond, obec, vy##í územn' celok, rozpo!tová organizácia a
príspevková organizácia v zria(ovate&skej pôsobnosti obce a vy##ieho územného celku alebo iná osoba, za
ktorej v#etky záväzky zodpovedá alebo ru!í #tát. Tento zákon sa nevz"ahuje ani na usporiadanie
majetkov'ch pomerov dl$níka, ktor'm je Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov alebo Garan!n'
fond investícií.

§ 3

(1) Dl$ník je v úpadku, ak je platobne neschopn' alebo predl$en'. Ak dl$ník podá návrh na vyhlásenie
konkurzu, rozumie sa t'm, $e je v úpadku.

(2) Platobne neschopn' je ten, kto nie je schopn' plni" 30 dní po lehote splatnosti aspo% dva pe%a$né
záväzky viac ako jednému verite&ovi. Za jednu poh&adávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dl$níka sa
pova$ujú v#etky poh&adávky, ktoré po!as 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne
patrili len jednému verite&ovi.

(3) Predl$en' je ten, kto je povinn' vies" ú!tovníctvo pod&a osobitného predpisu, 1) má viac ako jedného
verite&a a hodnota jeho splatn'ch záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

(4) Podrobnosti o spôsobe ur!enia platobnej neschopnosti a predl$enia ustanoví v#eobecne záväzn' právny
predpis, ktor' vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ((alej len "ministerstvo").

§ 4
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(1) Dl!ník je povinn" predchádza# úpadku. Ak dl!níkovi hrozí úpadok, je povinn" prija# bez zbyto$ného
odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.

(2) Ak je dl!ník povinn" ú$tova# pod%a osobitného predpisu, 1) je povinn" sústavne sledova# v"voj svojej
finan$nej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol v$as zisti# prípadnú hrozbu úpadku
a prija# opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia.

§ 5

Ak sa úpadok dl!níka rie&i spôsobom ustanoven"m t"mto zákonom, súd, správca a verite%sk" v"bor
postupujú pri rie&ení úpadku dl!níka tak, aby dosiahli pre verite%ov $o najvy&&iu mieru uspokojenia ich
poh%adávok; dl!ník je pritom povinn" poskytova# bez zbyto$ného odkladu v&etku sú$innos#, ktorú mo!no
od neho spravodlivo po!adova#.

§ 6

Veritelia s rovnak"mi právami majú pri rie&ení úpadku dl!níka rovnaké postavenie; zv"hod'ovanie
niektor"ch verite%ov je neprípustné.

Vymedzenie niektor!ch pojmov
§ 7

Konanie s odbornou starostlivos"ou

Konaním s odbornou starostlivos#ou sa na ú$ely tohto zákona rozumie konanie so starostlivos#ou
primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby po zoh%adnení v&etk"ch dostupn"ch informácií, ktoré
sa t"kajú alebo mô!u ma# vplyv na jej konanie.

§ 8
Zabezpe#ovacie právo

Zabezpe$ovacím právom sa na ú$ely tohto zákona rozumie zálo!né právo, zádr!né právo, zabezpe$ovací
prevod práva a zabezpe$ovací prevod poh%adávky vrátane in"ch práv, ktoré majú podobn" obsah a ú$inky.
Poh%adávka zabezpe$ená zabezpe$ovacím právom sa na ú$ely tohto zákona pova!uje do v"&ky jej
zabezpe$enia za zabezpe$enú poh%adávku.

§ 9
Spriaznená osoba

(1) Spriaznenou osobou právnickej osoby sa na ú$ely tohto zákona rozumie

a) &tatutárny orgán alebo $len &tatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, 2) prokurista alebo $len dozornej
rady právnickej osoby, 
b) fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má v právnickej osobe kvalifikovanú ú$as#, 
c) &tatutárny orgán alebo $len &tatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo $len dozornej rady
právnickej osoby uvedenej v písmene b), 
d) blízka osoba3) fyzickej osoby uvedenej v písmenách a) a! c), 
e) iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba alebo niektorá z osôb uveden"ch v písmenách a) a! d)
kvalifikovanú ú$as#.

(2) Spriaznenou osobou fyzickej osoby sa na ú$ely tohto zákona rozumie blízka osoba fyzickej osoby, ako aj
právnická osoba, v ktorej má fyzická osoba alebo blízka osoba fyzickej osoby kvalifikovanú ú$as#.
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(3) Kvalifikovanou ú!as"ou sa na ú!ely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci
aspo# 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo
mo$nos" uplat#ovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktor% je porovnate&n% s vplyvom
zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na ú!ely tohto zákona rozumie podiel dr$an%
sprostredkovane prostredníctvom právnick%ch osôb, v ktor%ch má dr$ite& nepriameho podielu kvalifikovanú
ú!as".

§ 10
Be!né právne úkony

(1) Be$né právne úkony podnikate&a alebo osoby vykonávajúcej inú !innos" ako podnikanie na ú!ely tohto
zákona sú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpe!enie riadneho v%konu t%ch !inností,
ktoré sú predmetom ich podnikania alebo inej !innosti.

(2) Be$né právne úkony fyzickej osoby na ú!ely tohto zákona sú tie$ tie právne úkony, ktoré sú nevyhnutne
potrebné na zabezpe!enie jej $ivotn%ch potrieb, ako aj $ivotn%ch potrieb t%ch, vo!i ktor%m má fyzická
osoba vy$ivovaciu povinnos".

(3) Za be$n% právny úkon na ú!ely tohto zákona sa nepova$uje

a) zalo$enie obchodnej spolo!nosti, dru$stva alebo inej právnickej osoby, 
b) nadobudnutie ú!asti alebo prevod ú!asti na obchodnej spolo!nosti, dru$stve alebo inej právnickej osobe, 
c) prevod nehnute&nosti alebo prenájom nehnute&nosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
v%znamn% podiel na celkovej hodnote majetku dl$níka, prípadne ich za"a$enie vecn%m bremenom, 
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pô$i!ke alebo o inom do!asnom poskytnutí alebo prijatí pe#a$n%ch
prostriedkov, 
e) zabezpe!enie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie s&ubu od'kodnenia za 'kodu spôsobenú tre"ou osobou, 
f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zv%hod#ujúceho právneho úkonu, 
g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy verite&ov na uspokojení ich poh&adávok.

DRUHÁ "AS#
KONKURZ

PRVÁ HLAVA
VYHLÁSENIE KONKURZU

§ 11
Návrh na vyhlásenie konkurzu

(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslu'nom súde ((alej len "súd"). Návrh na vyhlásenie
konkurzu je oprávnen% poda" dl$ník, verite&, v mene dl$níka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje
tento zákon.

(2) Dl$ník v úpadku je povinn% poda" návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo
sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedie" o svojom úpadku. Túto povinnos" v mene dl$níka
má rovnako 'tatutárny orgán alebo !len 'tatutárneho orgánu dl$níka, likvidátor dl$níka a zákonn% zástupca
dl$níka.

(3) Verite& je oprávnen% poda" návrh na vyhlásenie konkurzu, ak mô$e odôvodnene predpoklada" platobnú
neschopnos" svojho dl$níka. Platobnú neschopnos" dl$níka mo$no odôvodnene predpoklada" vtedy, ak je
dl$ník viac ako 30 dní v ome'kaní s plnením aspo# dvoch pe#a$n%ch záväzkov viac ako jednému verite&ovi
a bol jedn%m z t%chto verite&ov písomne vyzvan% na zaplatenie.
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(4) Ak osoba povinná poda! návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dl"níka poru#í povinnos! v$as poda!
návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovedá verite%om za #kodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla, iba"e
preuká"e, "e konala s odbornou starostlivos!ou. Táto povinnos! sa nepova"uje za splnenú, ak súd návrh na
vyhlásenie konkurzu odmietol alebo konkurzné konanie zastavil z dôvodu spä!vzatia návrhu. Ak návrh na
vyhlásenie konkurzu nebol podan& v$as, predpokladá sa, "e v&#ka #kody, ktorá t&m verite%om vznikla, je
suma ich poh%adávok, ktoré po zru#ení konkurzu alebo zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku zostali neuspokojené, iba"e sa preuká"e iná v&#ka #kody. Nárok na náhradu #kody za nesplnenie
tejto povinnosti sa preml$í jeden rok od zru#enia konkurzu alebo zastavenia konkurzného konania pre
nedostatok majetku.

(5) Ak súd konkurzné konanie za$até na základe návrhu verite%a na vyhlásenie konkurzu zastaví z dôvodu
osved$enia platobnej schopnosti dl"níka, verite% zodpovedá dl"níkovi, ako aj in&m osobám za #kodu, ktorá
im v súvislosti s ú$inkami za$atia konkurzného konania vznikla, iba"e preuká"e, "e pri podávaní návrhu na
vyhlásenie konkurzu postupoval s odbornou starostlivos!ou. Táto zodpovednos! sa rovnako vz!ahuje aj na
#tatutárny orgán alebo $lena #tatutárneho orgánu, ktor& rozhodol v mene verite%a o podaní návrhu na
vyhlásenie konkurzu.

§ 12
Nále!itosti návrhu

(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahova! v#eobecné nále"itosti návrhu pod%a osobitného
predpisu.4) Podpis navrhovate%a, ktor& nie je orgánom verejnej pomoci musí by! v návrhu úradne
osved$en&. Návrh musí by! podan& v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.

(2) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva verite%, v návrhu je povinn& uvies! skuto$nosti, z ktor&ch
mo"no odôvodnene predpoklada! platobnú neschopnos! dl"níka, ako aj ozna$i! svoju poh%adávku 30 dní
po lehote splatnosti a ozna$i! 'al#ieho verite%a s poh%adávkou 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je
verite% povinn& pripoji! listiny, ktoré dokladajú jeho poh%adávku ozna$enú v návrhu. Navrhovate%
poh%adávku dolo"í
a)písomn&m uznaním dl"níka s úradne overen&m podpisom dl"níka, 
b)vykonate%n&m rozhodnutím alebo in&m podkladom, na základe ktorého mo"no nariadi! v&kon
rozhodnutia alebo vykona! exekúciu, 
c)potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, "e navrhovate% poh%adávku ú$tuje v ú$tovníctve v
súlade s ú$tovn&mi predpismi, a v prípade, "e ide o poh%adávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom,
aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, "e poh%adávka ú$tovaná v ú$tovníctve navrhovate%a
má dolo"en& dôvod vzniku, ak podáva návrh vo$i právnickej osobe, alebo
d)potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii poh%adávky #tátu z príspevku
poskytnutého dl"níkovi z prostriedkov Európskej únie, 4a) schváleného a ú$tovaného certifika$n&m
orgánom.4b)
(3) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva verite%, ktor& nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organiza$nú zlo"ku podniku, v návrhu je povinn& uvies! aj zástupcu na doru$ovanie
písomností, ktor& ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k návrhu je povinn& pripoji! aj
listiny preukazujúce, "e zástupca poverenie na doru$ovanie písomností prijal.

(4) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dl"ník, k návrhu je povinn& pripoji! zoznam svojho majetku,
zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznen&ch osôb. Ak dl"ník ú$tuje pod%a osobitného predpisu,
1) k návrhu je povinn& pripoji! aj poslednú riadnu individuálnu ú$tovnú závierku spolu s mimoriadnou
individuálnou ú$tovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna ú$tovná
závierka; ak bola individuálna ú$tovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinn&
pripoji! aj správu audítora.

§ 13
Preddavok

(1) Navrhovate% je povinn& pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplati! na ú$et súdu preddavok
na úhradu odmeny a v&davkov predbe"ného správcu ('alej len "preddavok"). Zaplatenie preddavku je
navrhovate% povinn& v návrhu na vyhlásenie konkurzu dolo"i! dokladom osved$ujúcim jeho zaplatenie. Ak
súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo súd neza$ne konkurzné konanie z iného dôvodu alebo
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navrhovate! pred za"atím konkurzného konania vezme návrh spä#, preddavok sa vráti navrhovate!ovi.

(2) Povinnos# zaplati# preddavok nemá likvidátor dl$níka, ktor% vykonal likvida"nú ú"tovnú súvahu a
zistil, $e majetok dl$níka neposta"uje ani na úhradu preddavku. Odmenu a v%davky predbe$ného správcu v
tom prípade platí &tatutárny orgán alebo "len &tatutárneho orgánu dl$níka; ak tieto orgány nie sú ustanovené,
odmenu a v%davky predbe$ného správcu platí &tatutárny orgán alebo "len &tatutárneho orgánu dl$níka, ktor%
vykonával funkciu naposledy. O nároku predbe$ného správcu vo"i t%mto osobám súd rozhodne v uznesení o
ur"ení odmeny a v%davkov predbe$ného správcu; proti uzneseniu je oprávnen% poda# odvolanie ten, kto má
odmenu a v%davky predbe$ného správcu plati#.

§ 14
Za!atie konkurzného konania

(1) Ak súd zistí, $e návrh na vyhlásenie konkurzu sp'(a zákonom ustanovené nále$itosti, najneskôr do 15 dní
od doru"enia návrhu rozhodne o za"atí konkurzného konania. Inak v rovnakej lehote uznesením pou"í
navrhovate!a o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak
navrhovate! neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, "o uplynula lehota na odstránenie
nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o za"atí konkurzného konania. Vo"i uzneseniu o odmietnutí
návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie o za"atí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí
návrhu súd doru"í navrhovate!ovi a dl$níkovi; uznesenie o odmietnutí návrhu súd nezverej(uje v
Obchodnom vestníku.
(2) Súd návrh verite!a na vyhlásenie konkurzu pred za"atím konkurzného konania dl$níkovi nedoru"uje ani
dl$níka nevyz%va, aby sa k návrhu na vyhlásenie konkurzu vyjadril.

(3) O za"atí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku;
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa za"ína konkurzné konanie.

(4) Za"atie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dl$níka za"alo iné konkurzné
konanie. Ak po"as konkurzného konania dôjde súdu )al&í návrh na vyhlásenie konkurzu t%kajúci sa toho
istého dl$níka, súd o (om rozhodne, ako by &lo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.

(5) Za"atie konkurzného konania má tieto ú"inky:

a) dl$ník je povinn% obmedzi# v%kon "innosti len na be$né právne úkony; ak dl$ník poru&í túto povinnos#,
platnos# právneho úkonu t%m nie je dotknutá, právnemu úkonu v&ak mo$no v konkurze odporova#, 
b) na majetok patriaci dl$níkovi nemo$no za"a# konanie o v%kon rozhodnutia alebo exeku"né konanie; u$
za"até konania o v%kon rozhodnutia alebo exeku"né konania sa preru&ujú, 
c) na majetok patriaci dl$níkovi nemo$no pre záväzok dl$níka zabezpe"en% zabezpe"ovacím právom za"a#
ani pokra"ova# vo v%kone zabezpe"ovacieho práva; tento ú"inok sa nevz#ahuje na v%kon
zabezpe"ovacieho práva vz#ahujúceho sa na pe(a$né prostriedky, poh!adávky z ú"tu v banke5) alebo v
pobo"ke zahrani"nej banky, 6) &tátne dlhopisy, prevodite!né cenné papiere7) alebo na pokra"ovanie vo
v%kone zabezpe"ovacieho práva dobrovo!nou dra$bou pod!a osobitného predpisu, 8)

d) konanie o zru&ení spolo"nosti bez likvidácie sa preru&uje.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, ú"inky za"atia konkurzného konania zanikajú vyhlásením konkurzu
alebo zverejnením uznesenia, ktor%m sa konkurzné konanie kon"í v Obchodnom vestníku.

§ 15
Spä"vzatie návrhu

(1) Navrhovate! mô$e vzia# svoj návrh na vyhlásenie konkurzu spä# a$ do vydania uznesenia o vyhlásení
konkurzu. Po za"atí konkurzného konania je na spä#vzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu potrebn% súhlas
v&etk%ch ú"astníkov konkurzného konania.

(2) Ak je návrh na vyhlásenie konkurzu vzat% spä# pod!a odseku 1 po za"atí konkurzného konania, súd
konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví.

§ 16
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Preru!enie a zastavenie konkurzného konania

(1) Ak súd po!as konkurzného konania za!ne re"trukturaliza!né konanie, ktoré sa t#ka toho istého dl$níka,
prebiehajúce konkurzné konanie sa do zastavenia re"trukturaliza!ného konania alebo do povolenia
re"trukturalizácie preru"uje; ak súd v re"trukturaliza!nom konaní re"trukturalizáciu dl$níka povolí, preru"ené
konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví. To isté platí, ak u$ prebieha re"trukturaliza!né konanie
a súd oh%adom toho istého dl$níka za!ne konkurzné konanie. Po!as preru"enia konkurzného konania z
dôvodu prebiehajúceho re"trukturaliza!ného konania ú!inky pod%a § 14 ods. 5 nepôsobia.

(2) Do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preru"í konkurzné konanie na návrh dl$níka, ak dl$ník
preuká$e, $e ním poveren# správca pripravuje re"trukturaliza!n# posudok. Súd pokra!uje v preru"enom
konkurznom konaní po uplynutí 60 dní od preru"enia konkurzného konania. Na opakovan# návrh dl$níka
súd neprihliada.

§ 17
Zastavenie konkurzného konania pre zaplatenie poh"adávky

(1) Ak dl$ník do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu preuká$e, $e zanikli v"etky splatné poh%adávky
verite%ov, ktorí sú ú!astníkmi konkurzného konania, súd konkurzné konanie bezodkladne uznesením
zastaví. Uznesenie súd doru!í v"etk#m ú!astníkom konkurzného konania.

(2) Konkurzné konanie pod%a odseku 1 mo$no zastavi& len do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu.

§ 18
Vyhlásenie konkurzu na základe návrhu dl#níka

Ak sa konkurzné konanie za!alo na základe návrhu dl$níka, súd najneskôr do piatich dní od za!atia
konkurzného konania vyhlási na majetok dl$níka konkurz alebo dl$níkovi v rovnakej lehote ustanoví
predbe$ného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.

§ 19
Vyhlásenie konkurzu na návrh verite"a

(1) Ak sa konkurzné konanie za!alo na návrh verite%a, 
a) súd do 5 dní od za!atia konkurzného konania 
1. odo"le dl$níkovi do vlastn#ch rúk rovnopis návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä 
1a. v#zvu, aby sa do 20 dní od jeho doru!enia vyjadril k návrhu a osved!il svoju platobnú schopnos&; najmä
aby predlo$il
1aa. zoznam v"etk#ch svojich pe'a$n#ch záväzkov, s ktor#ch plnením bol v de' za!atia konkurzného
konania 30 dní v ome"kaní, 
1ab. zoznam v"etk#ch svojich bankov#ch ú!tov s preh%adom zostatkov v de' za!atia konkurzného konania, 
1ac. informáciu o stave hotovosti v de' za!atia konkurzného konania a v de' predlo$enia tejto informácie
súdu, 
1ad. zoznam poh%adávok, pri ktor#ch mo$no s odbornou starostlivos&ou predpoklada&, $e budú uhradené
najneskôr do 30 dní od za!atia konkurzného konania, 
1b. pou!enie, $e inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz, 
1c. pou!enie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze, 
2. ur!í termín pojednávania, na ktoré predvolá dl$níka a o ktorom upovedomí verite%ov ozna!en#ch v
návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doru!í zverejnením v Obchodnom vestníku; dl$níkovi
predvolanie doru!í aj in#m spôsobom; termín pojednávania súd ur!í tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní
od za!atia konkurzného konania, 
3. vyzve dl$níka na vyjadrenie, !i súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania;
ak tak dl$ník urobí, súd zru"í termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj
vtedy, ak sa má za to, $e dl$ník svoju platobnú schopnos& neosved!il, 
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b) súd rozhodne vo veci vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktor!m sa kon"í
dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dl#ník súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, 
c) súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dl#ník neosved"il svoju platobnú schopnos$, inak rozhodne
o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd neprihliada na záväzky, pri
ktor!ch dl#ník osved"il ich spornos$; ak sa dl#ník v lehote pod%a odseku 1 písm. a) bodu 1 nevyjadril, má sa
za to, #e svoju platobnú schopnos$ neosved"il, 
d) a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu pochybnosti o dl#níkovej majetnosti, bez zbyto"ného
odkladu po tom, "o zistí, #e tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví
dl#níkovi predbe#ného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote pod%a § 20 ods. 1.
(2) Proti rozhodnutiu, ktor!m sa konkurzné konanie kon"í, je ú"astník konkurzného konania oprávnen!
poda$ odvolanie. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnen! poda$ odvolanie iba dl#ník. 

(3) Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia pojednávania do 45 dní od predlo#enia veci. Pre
odvolací súd je rozhodujúci stav v "ase rozhodnutia súdu prvého stup&a. Ak odvolací súd rozhodnutie súdu
prvého stup&a zru'í a vec mu vráti na (al'ie konanie, súd prvého stup&a postupuje odo d&a vrátenia veci,
ako by konkurzné konanie za"alo.

§ 20
Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku

(1) Ak súd v konkurznom konaní po tom, "o ustanovil dl#níkovi predbe#ného správcu, zistí, #e majetok
dl#níka nebude posta"ova$ ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku
zastaví. Inak na majetok dl#níka najneskôr do 10 dní od podania závere"nej správy predbe#ného správcu
vyhlási konkurz.

(2) Súd vyhlási na majetok dl#níka konkurz po tom, "o ustanovil dl#níkovi predbe#ného správcu aj vtedy, ak
ú"astník konkurzného konania zlo#í na ú"et súdu preddavok na úhradu nákladov konkurzu. Z preddavku na
úhradu nákladov konkurzu sa platí odmena správcu ustanoveného v konkurze. Preddavok na úhradu
nákladov konkurzu mô#e verite% v konkurze uplatni$ ako poh%adávku proti podstate.

(3) Uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku súd doru"í ú"astníkom konkurzného
konania. Proti uzneseniu je oprávnen! poda$ odvolanie ka#d! verite% dl#níka. Podanie odvolania verite%om,
ktor! nie je ú"astníkom konkurzného konania, sa pova#uje za pristúpenie do konkurzného konania.

(4) Ak odvolací súd zistí, #e súd prvého stup&a rozhodol o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku nesprávne, rozhodnutie súdu prvého stup&a zmení tak, #e vyhlási na majetok dl#níka konkurz. Inak
rozhodnutie súdu prvého stup&a potvrdí. Odvolací súd vyhlási konkurz na majetok dl#níka aj vtedy, ak
verite%, ktor! podal odvolanie, zlo#í na ú"et súdu preddavok na úhradu nákladov konkurzu.

(5) Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, ú"inky za"atia 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, "o uznesenie nadobudne právoplatnos$. Ak je dl#ník
zapísan! do obchodného registra, súd právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre
nedostatok majetku doru"í príslu'nému registrovému súdu.

§ 21
Predbe!n" správca

(1) Predbe#n! správca zis$uje, "i majetok dl#níka bude posta"ova$ aspo& na úhradu nákladov konkurzu;
predbe#n! správca je pritom povinn! vychádza$ aj z hodnoty majetku, o ktor! bol majetok dl#níka ukráten!
v dôsledku právnych úkonov, pri ktor!ch mo#no odôvodnene predpoklada$ ich odporovate%nos$ a z
hodnoty poh%adávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dl#níka.
Predbe#nému správcovi patria pri zis$ovaní majetku dl#níka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze;
ustanovenia § 74 a 75 sa pou#ijú primerane. Súd mô#e v súvislosti so zis$ovaním majetnosti dl#níka uklada$
predbe#nému správcovi pokyny, ktor!mi je predbe#n! správca viazan!. Predbe#n! správca je povinn! o
svojich zisteniach priebe#ne informova$ súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia poda$ súdu závere"nú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dl#níka. Ak dl#ník neposkytne predbe#nému správcovi potrebnú
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sú!innos", súd mô#e lehotu na podanie závere!nej správy o 15 dní pred$#i".
(2) Ak zoznam záväzkov dl#níka, zoznam spriaznen%ch osôb a zoznam majetku dl#níka nebol sú!as"ou
návrhu na vyhlásenie konkurzu, dl#ník je povinn% najneskôr do 15 dní od ustanovenia predbe#ného správcu
zostavi" a odovzda" tieto zoznamy predbe#nému správcovi. Zoznam majetku, zoznam spriaznen%ch osôb a
zoznam záväzkov je dl#ník povinn% podpísa" a v%slovne v nich uvies", #e v&etky uvedené údaje sú pravdivé
a úplné; podpis dl#níka musí by" úradne osved!en%.

(3) Predbe#n% správca má nárok na odmenu a úhradu preukázan%ch v%davkov. O odmene a v%davkoch
predbe#ného správcu rozhodne súd uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo
vyhlásenia konkurzu. Odmena a v%davky predbe#ného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na
ú!et súdu. Nevyplatená !as" preddavku slú#i ako záloha na !innos" správcu v konkurze; ak sa konkurzné
konanie skon!ilo, nevyplatená !as" preddavku sa vráti zlo#ite'ovi preddavku. Ak preddavok neposta!uje na
úhradu odmeny a v%davkov predbe#ného správcu, neuhradená !as" odmeny a v%davkov sa v konkurze
pova#uje za poh'adávku proti podstate. Rovnako zlo#ite' preddavku mô#e preddavok zaplaten% na ú!et
súdu uplatni" v konkurze ako poh'adávku proti podstate. Uznesenie o v%&ke odmeny a v%davkoch
predbe#ného správcu súd doru!í predbe#nému správcovi a zlo#ite'ovi preddavku. Proti uzneseniu je
oprávnen% poda" odvolanie predbe#n% správca, zlo#ite' preddavku alebo ten, kto má odmenu a v%davky
predbe#ného správcu plati".

(4) Predbe#n% správca vykonáva funkciu do zániku ú!inkov za!atia konkurzného konania. Ak je konkurzné
konanie z dôvodu prebiehajúceho re&trukturaliza!ného konania preru&ené, predbe#n% správca nekoná.

(5) Na odvolanie a ustanovenie predbe#ného správcu a doh'ad súdu nad !innos"ou predbe#ného správcu sa
pou#ijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a doh'ade súdu nad správcom po!as konkurzu.

§ 22
Uznesenie o vyhlásení konkurzu

(1) V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve verite'ov, aby v zákonnej lehote
prihlásili svoje poh'adávky; v uznesení tie# pou!í verite'ov o spôsobe prihlasovania poh'adávok,
následkoch nedodr#ania lehoty na prihlasovanie poh'adávok a následkoch nesprávneho prihlásenia
poh'adávok odkazom na príslu&né ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaní u# ustanovil
predbe#ného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbe#ného správcu.

(2) Uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doru!í ú!astníkom konkurzného konania, správcovi, príslu&nému
registrovému súdu, príslu&nému da(ovému orgánu, colnému riadite'stvu a )al&ím súdu známym orgánom,
ktoré vedú s dl#níkom konanie, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu preru&uje; uznesenie tie#
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

§ 23
Za!atie konkurzu

(1) Vyhlásením konkurzu sa za!ína konkurz. Konkurz sa pova#uje za vyhlásen% zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dl#ník stáva úpadcom.

(2) Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu za!alo alebo prebiehalo re&trukturaliza!né konanie. Ak
po!as konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie re&trukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
re&trukturalizácie uznesením odmietne.

DRUHÁ HLAVA
Ú"ASTNÍCI KONKURZNÉHO KONANIA

§ 24
Ú!astníci konkurzného konania
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(1) Ú!astníkmi konkurzného konania sú dl"ník (úpadca), navrhovate# a veritelia, ktorí spôsobom
ustanoven$m t$mto zákonom prihlásili svoje poh#adávky.

(2) A" do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu mô"e do konkurzného konania pristúpi% verite#, ktor$
preuká"e, "e by inak bol oprávnen$ poda% návrh na vyhlásenie konkurzu. O pristúpení do konkurzného
konania rozhodne súd do 15 dní od doru!enia návrhu uznesením na návrh verite#a, ktor$ má do
konkurzného konania pristúpi%.

(3) Ú!astníkmi konkurzného konania sú aj &al'ie osoby, o ktor$ch právach alebo povinnostiach sa má v
konkurznom konaní kona%; tieto osoby sú ú!astníkmi konkurzného konania pre tú !as% konkurzného
konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo povinnostiach.

§ 25
Vstup do konania

(1) Ak po!as konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu poh#adávky, ktorá verite#ovi zakladá
postavenie ú!astníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdate#a poh#adávky o jeho vstupe
do konkurzného konania, ak je v návrhu nadobudnutie poh#adávky preukázané. Inak návrh na vstup do
konkurzného konania zamietne.

(2) Návrh na vstup do konkurzného konania musí obsahova% odkaz na príslu'né polo"ky zoznamu
poh#adávok a musí by% dolo"en$ listinami, ktoré prevod alebo prechod poh#adávky preukazujú. Ak ide o
návrh na vstup do konkurzného konania z dôvodu prevodu poh#adávky, podpisy na listine preukazujúcej
prevod poh#adávky musia by% úradne osved!ené.

(3) Ak návrh na vstup do konkurzného konania podáva verite#, ktor$ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organiza!nú zlo"ku podniku, v návrhu je povinn$ uvies% zástupcu na
doru!ovanie písomností, ktor$ má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k návrhu je povinn$
pripoji% aj listiny preukazujúce, "e zástupca poverenie na doru!ovanie písomností prijal. Ak si verite#
zástupcu na doru!ovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doru!ova% len zverejnením v
Obchodnom vestníku.

(4) O návrhu na vstup do konkurzného konania rozhodne súd do 10 dní od doru!enia úplného návrhu
uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu je oprávnen$ poda%
odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod poh#adávky priamo t$ka. O odvolaní odvolací súd rozhodne
do 30 dní od predlo"enia veci.

(5) Len !o uznesenie o vstupe do konkurzného konania nadobudne právoplatnos%, súd bezodkladne zverejní
oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od zverejnenia tejto
skuto!nosti v Obchodnom vestníku mô"e práva spojené s nadobudnutou poh#adávkou v konkurznom
konaní vykonáva% jej nadobúdate#.

§ 26
Potvrdenie nadobudnutia poh!adávky

(1) Ak po!as konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu poh#adávky, ktorá verite#ovi zakladá
postavenie ú!astníka konkurzného konania, na iného ú!astníka konkurzného konania, súd na návrh
nadobúdate#a poh#adávky potvrdí prevod alebo prechod poh#adávky na nadobúdate#a poh#adávky, ak je v
návrhu nadobudnutie poh#adávky preukázané. Inak návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu
poh#adávky zamietne.

(2) Návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu poh#adávky musí obsahova% odkaz na príslu'né polo"ky
zoznamu poh#adávok a musí by% dolo"en$ listinami, ktoré prevod alebo prechod poh#adávky preukazujú.
Ak ide o návrh na potvrdenie nadobudnutia poh#adávky z dôvodu prevodu poh#adávky, podpisy na listine
preukazujúcej prevod poh#adávky musia by% úradne osved!ené.

(3) O návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu poh#adávky rozhodne súd do 10 dní od doru!enia
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úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu je
oprávnen! poda" odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod poh#adávky priamo t!ka. O odvolaní
odvolací súd rozhodne do 30 dní od predlo$enia veci.

(4) Len %o uznesenie o potvrdení prevodu alebo prechodu poh#adávky nadobudne právoplatnos", súd
bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od
zverejnenia tejto skuto%nosti v Obchodnom vestníku mô$e práva spojené s nadobudnutou poh#adávkou v
konkurznom konaní vykonáva" jej nadobúdate#.

§ 27
Zánik postavenia ú!astníka

(1) Postavenie ú%astníka verite#ovi zanikne v rozsahu ním prihlásenej poh#adávky alebo jej dotknutej %asti
a) d&om zverejnenia oznamu pod#a § 25 ods. 5 alebo § 26 ods. 4, 
b) d&om právoplatnosti rozhodnutia súdu v konaní o ur%ení popretej poh#adávky v rozsahu, v akom ú%astník
nebol úspe'n!, 
c) d&om márneho uplynutia lehoty na podanie $aloby o ur%enie poh#adávky alebo d&om zastavenia konania
o ur%ení popretej poh#adávky z dôvodu, $e verite# popretej poh#adávky nezaplatil preddavok na trovy
konania, v rozsahu popretia poh#adávky, 
d) d&om, ke( sa vznik poh#adávky, ktorej vznik je viazan! na splnenie podmienky alebo budúcej
poh#adávky, stal nemo$n!, 
e) d&om, ke( v základnej prihlasovacej lehote pod#a § 28 ods. 2 navrhovate# neprihlási svoju poh#adávku, 
f) d&om spä"vzatia prihlá'ky; spä"vzatie je ú%inné d&om doru%enia správcovi alebo
g) d&om zániku poh#adávky, 
h) d&om právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktor!m súd ur%il neú%innos" prihlásenej poh#adávky alebo jej
%asti z dôvodu, $e prihlásená poh#adávka alebo jej %as" vznikli na základe odporovate#ného právneho
úkonu, a to v rozsahu takejto neú%innosti.

(2) Verite# je povinn! bez zbyto%ného odkladu písomne informova" správcu o ka$dej skuto%nosti, ktorá
mô$e zaklada" zánik jeho ú%astníctva. 

(3) V prípade pochybností súd na návrh správcu alebo bez návrhu ur%í uznesením, ktoré doru%í správcovi a
tomu, o koho právach sa rozhodlo, %i verite# je ú%astníkom alebo nie je a v akom rozsahu. Proti tomuto
rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré je oprávnen! poda" správca alebo ten, o koho právach sa
rozhodlo.

TRETIA HLAVA
PRIHLASOVANIE A POPIERANIE POH"ADÁVOK

§ 28
Prihlasovanie poh#adávok

(1) Poh#adávka, ktorá nie je poh#adávkou proti podstate, sa v konkurze uplat&uje prihlá'kou.

(2) Prihlá'ka sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pri%om správcovi musí by" doru%ená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise verite# doru%í prihlá'ku aj na
súd. 

(3) Ak verite# doru%í správcovi prihlá'ku neskôr, na prihlá'ku sa prihliada, verite# v'ak nemô$e vykonáva"
hlasovacie právo a (al'ie práva spojené s prihlásenou poh#adávkou. Právo na pomerné uspokojenie verite#a
t!m nie je dotknuté; mô$e by" v'ak uspokojen! len z v!"a$ku zaradeného do rozvrhu zo v'eobecnej
podstaty, ktorého zámer zostavi" bol oznámen! v Obchodnom vestníku po doru%ení prihlá'ky správcovi.
Zapísanie takejto poh#adávky do zoznamu poh#adávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
verite#a a prihlásenej sumy.

(4) Ak ide o zabezpe%enú poh#adávku, v prihlá'ke doru%enej správcovi sa musí riadne a v%as uplatni" aj
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zabezpe!ovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. 

(5) Prihlá"kou mo#no uplatni$ aj budúcu poh%adávku alebo poh%adávku, ktorej vznik je viazan& na splnenie
podmienky ('alej len "podmienená poh%adávka"); práva spojené s podmienenou poh%adávkou je v"ak
podmienen& verite% oprávnen& uplat(ova$, a# ke' správcovi preuká#e vznik podmienenej poh%adávky. 

(6) Doru!enie prihlá"ky správcovi má pre plynutie preml!acej lehoty a zánik práva rovnaké právne ú!inky
ako uplatnenie práva na súde. 

(7) V konkurze uplat(uje svoju poh%adávku prihlá"kou aj verite%, ktor& má poh%adávku vo!i inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpe!ená zabezpe!ovacím právom vz$ahujúcim sa k majetku úpadcu. Tak&to verite%
mô#e by$ v konkurze uspokojen& iba z v&$a#ku získaného spe(a#ením majetku, ktor& zabezpe!uje jeho
poh%adávku, pri!om hlasovacie práva na schôdzi verite%ov mô#e vykonáva$ iba v rozsahu, v akom jeho
poh%adávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktor&m je zabezpe!ená.

(8) Ak si tak&to verite% svoju zabezpe!enú poh%adávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpe!ovacie právo sa v konkurze neprihliada, má v"ak proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
!o sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pri!om takéto právo mô#e uplatni$ proti dotknutej
podstate ako poh%adávku proti podstate, ktorá sa v"ak uspokojí a# po uspokojení v"etk&ch ostatn&ch
poh%adávok proti tejto podstate.

§ 29
Nále!itosti prihlá"ky

(1) Prihlá"ka musí by$ podaná na predpísanom tla!ive a musí obsahova$ základné nále#itosti, inak sa na
prihlá"ku neprihliada. Základn&mi nále#itos$ami prihlá"ky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo verite%a, 
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, 
c) právny dôvod vzniku poh%adávky, 
d) poradie uspokojovania poh%adávky zo v"eobecnej podstaty, 
e) celková suma poh%adávky, 
f) podpis. 

(2) Pre ka#dú zabezpe!enú poh%adávku musí by$ podaná samostatná prihlá"ka s uvedením zabezpe!enej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpe!ovacieho práva.

(3) V prihlá"ke podmienenej poh%adávky musí by$ uvedená aj skuto!nos$, na základe ktorej má poh%adávka
vzniknú$ alebo podmienka, od ktorej závisí vznik poh%adávky.

(4) Celková suma poh%adávky sa v prihlá"ke rozdelí na istinu a príslu"enstvo, pri!om príslu"enstvo sa v
prihlá"ke rozdelí pod%a právneho dôvodu vzniku.

(5) Poh%adávka sa uplat(uje v eurách. Ak sa poh%adávka neuplatní v eurách, sumu poh%adávky ur!í správca
prepo!tom pod%a referen!ného v&menného kurzu ur!eného a vyhláseného v de( vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je poh%adávka uplatnená v mene,
ktorej referen!n& v&menn& kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neur!uje a
nevyhlasuje, sumu poh%adávky ur!í správca s odbornou starostlivos$ou.

(6) K prihlá"ke sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skuto!nosti. Verite%, ktor& je ú!tovnou
jednotkou, v prihlá"ke uvedie vyhlásenie, !i o poh%adávke ú!tuje v ú!tovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, pre!o o poh%adávke v ú!tovníctve neú!tuje.

(7) K prihlá"ke nepe(a#nej poh%adávky musí by$ pripojen& znaleck& posudok ur!ujúci hodnotu nepe(a#nej
poh%adávky, inak sa na prihlá"ku neprihliada.

(8) Verite%, ktor& nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organiza!nú zlo#ku
podniku, je povinn& ustanovi$ si zástupcu na doru!ovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi$ správcovi, inak sa mu budú písomnosti doru!ova$ len
zverejnením v Obchodnom vestníku.
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§ 30
Nedostatky prihlá!ky

(1) Správca bez zbyto!ného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predlo"í súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktor#ch má za to, "e sa na ne neprihliada ako na prihlá$ky, pri!om
súd bez zbyto!ného odkladu uznesením ur!í, !i sa na tieto podania prihliada ako na prihlá$ku. Uznesenie súd
doru!í správcovi, ktor# o %om upovedomí dotknuté osoby.

(2) Podanie, ktor#m bola uplatnená poh&adávka, ktorá sa v konkurze uplat%uje prihlá$kou, nemo"no opravi'
ani doplni'.

§ 31
Zoznam poh"adávok

(1) Prihlásené poh&adávky správca priebe"ne zapisuje do zoznamu poh&adávok. Ak verite& o to po"iada,
správca mu bezodkladne vydá potvrdenie, !i jeho poh&adávka bola zapísaná do zoznamu poh&adávok.

(2) Na ú!ely v#konu práv spojen#ch s prihlásenou poh&adávkou sa v konkurze vychádza zo zoznamu
poh&adávok. 

(3) Najneskôr pä' dní pred konaním prvej schôdze verite&ov správca doru!í jeden rovnopis zoznamu
poh&adávok na súd; zmeny v doru!enom zozname poh&adávok priebe"ne oznamuje súdu predlo"ením jeho
úplného znenia s uvedením dátumu jeho vyhotovenia.

§ 32
Popretie a zistenie poh"adávky

(1) Ka"dú prihlásenú poh&adávku správca porovná s ú!tovnou a inou dokumentáciou úpadcu, zoznamom
záväzkov, prihliadne na vyjadrenia úpadcu a in#ch osôb a vykoná aj vlastné $etrenie. Ak pri skúmaní zistí,
"e poh&adávka je sporná, je povinn# ju v spornom rozsahu poprie'.

(2) Prihlásenú poh&adávku je oprávnen# poprie' správca alebo verite& prihlásenej poh&adávky písomn#m
podaním u správcu na predpísanom tla!ive, !o do právneho dôvodu, vymáhate&nosti, v#$ky, poradia,
zabezpe!enia zabezpe!ovacím právom alebo poradia zabezpe!ovacieho práva. Ak ide o poh&adávku orgánu,
in$titúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je mo"né popiera' právny základ a v#$ku ur!enú orgánom,
in$titúciou alebo agentúrou Európskej únie.

(3) Poh&adávku mo"no poprie' 
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie poh&adávok, 
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania poh&adávky do zoznamu poh&adávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie poh&adávky.

(4) Z dôvodu vysokého po!tu prihlá$ok alebo iného vá"neho dôvodu súd mô"e aj opakovane na návrh
správcu alebo bez návrhu pred("i' správcovi lehotu na popretie poh&adávok, v"dy najviac o 30 dní.

(5) Ten, kto poh&adávku popiera, musí popretie poh&adávky v"dy zdôvodni', pri!om pri popretí v#$ky musí
uvies' sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uvies' poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpe!ovacieho
práva uvies' rozsah popretia, inak je popretie neú!inné. Ak bola popretá poh&adávka !o i len !iasto!ne
potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto poh&adávku poprel, verite&ovi popretej poh&adávky za $kodu, ktorú
mu spôsobil popretím poh&adávky, iba"e preuká"e, "e konal s odbornou starostlivos'ou.

(6) Popretie poh&adávky správca bez zbyto!ného odkladu zapí$e do zoznamu poh&adávok a písomne oznámi
verite&ovi, ktorého poh&adávka bola popretá.

(7) Popretie poh&adávky verite&om je ú!inné, ak
a) bolo podané na predpísanom tla!ive a
b) na bankov# ú!et správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením !ísla poh&adávky zo zoznamu
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poh!adávok ako variabilného symbolu; na ten ú"el správca zverejní v Obchodnom vestníku bankov# ú"et,
na ktor# mo$no sklada% kauciu; kauciu mo$no zlo$i% len do uplynutia lehoty na popretie poh!adávky,
pri"om pre ka$dé popretie poh!adávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihlá&kou, musí by% zlo$ená
samostatná kaucia; kaucia tvorí sú"as% v&eobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo "iasto"nej dôvodnosti
popretia má popierajúci verite! právo na vrátenie kaucie, ktoré mô$e uplatni% ako poh!adávku proti podstate.

(8) Úpadca je oprávnen# prihlásenú poh!adávku namietnu% v lehote ur"enej pre verite!ov na popieranie
poh!adávok. Námietka sa zapí&e do zoznamu poh!adávok, ale nemá pre zistenie poh!adávky v#znam.

(9) Verite! má právo domáha% sa na súde ur"enia popretej poh!adávky $alobou, pri"om $aloba musí by%
podaná vo"i v&etk#m, ktorí popreli poh!adávku. Toto právo musí by% uplatnené na súde vo"i v&etk#m t#mto
osobám do 30 dní od doru"enia písomného oznámenia správcu o popretí poh!adávky verite!ovi, inak
zanikne. Právo na ur"enie popretej poh!adávky je uplatnené v"as aj vtedy, ak bola podaná $aloba v lehote na
nepríslu&nom súde.

(10) Ak verite! poh!adávky popretej "o do poradia nepodal $alobu, platí najni$&ie uznané poradie.

(11) Súd ulo$í navrhovate!ovi a odporcovi, ktor#m je popierajúci verite!, zlo$i% preddavok na trovy konania
vo v#&ke základnej sadzby tarifnej odmeny za pä% úkonov právnej slu$by pod!a osobitného predpisu8a). Ak
navrhovate! preddavok nezlo$í, súd konanie zastaví. Ak popierajúci verite! preddavok nezlo$í, súd v konaní
o ur"ení popretej poh!adávky rozhodne, $e popretie poh!adávky je neú"inné.

(12) 'iaden z ú"astníkov nemá právo na náhradu trov konania o ur"ení popretej poh!adávky, ak bol konkurz
zru&en# pre nedostatok majetku. 

(13) Ak bola popretá poh!adávka verite!a, o ktorej rozhodova% patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je
súd, ktor# by bol príslu&n# na preskúmanie zákonnosti takéhoto rozhodnutia, príslu&n# aj na konanie o
ur"ení tejto poh!adávky; to platí aj vtedy, ak in# orgán ako súd takéto rozhodnutie nevydal.

(14) O odvolaniach proti rozhodnutiam Najvy&&ieho súdu Slovenskej republiky ako súdu prvého stup(a v
konaní o ur"ení popretej poh!adávky rozhoduje in# senát tohto súdu. Proti rozhodnutiu Najvy&&ieho súdu
Slovenskej republiky o ur"ení popretej poh!adávky nie je prípustné dovolanie ani mimoriadne dovolanie.

(15) V $alobe sa verite! mô$e domáha% ur"enia právneho dôvodu, vymáhate!nosti, poradia a v#&ky
poh!adávky, )alej zabezpe"enia zabezpe"ovacím právom alebo poradia zabezpe"ovacieho práva. V $alobe
sa mô$e domáha% najviac toho, "o uviedol v prihlá&ke.

(16) Rozhodnutie o ur"ení popretej poh!adávky je ú"inné vo"i v&etk#m ú"astníkom konkurzného konania.

(17) Uplynutím lehoty na popretie poh!adávky sa poh!adávka v rozsahu, v akom nebola popretá, pova$uje
za zistenú.

(18) Poh!adávku popretú len správcom a poh!adávku popretú verite!om so súhlasom tohto verite!a mô$e
správca písomne uzna%, ak o jej ur"ení e&te nerozhodol súd. Uznaním sa popretá poh!adávka v uznanom
rozsahu pova$uje za zistenú. 

(19) Poh!adávka ur"ená právoplatn#m rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v ur"enom
rozsahu pova$uje za zistenú.

(20) Prihlá&ku poh!adávky, ktorá bola ú"inne popretá verite!om, správca predlo$í na podnet popretého
verite!a bez zbyto"ného odkladu súdu spolu s listinami, ktoré predlo$il prihlasujúci verite! a popierajúci
verite!, a svojím stanoviskom, "i poh!adávka je a v akom rozsahu evidovaná v ú"tovníctve, "i je a v akom
rozsahu namietaná úpadcom a "i ju uznáva alebo ju neuznáva a v akom rozsahu a z akého dôvodu. Súd na
základe t#chto listín bez zbyto"ného odkladu rozhodne, "i a v akom rozsahu verite!ovi prizná hlasovacie
práva a )al&ie práva spojené s popretou poh!adávkou. Rozhodnutie súd doru"í správcovi a verite!ovi, o
ktorého právach spojen#ch s popretou poh!adávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverej(uje v Obchodnom
vestníku. Proti rozhodnutiu je oprávnen# poda% odvolanie verite!, o ktorého právach spojen#ch s popretou
poh!adávkou súd rozhodoval.

!TVRTÁ HLAVA
VERITE"SKÉ ORGÁNY A SPRÁVCA
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Prv! oddiel
Verite"ské orgány

§ 33

Na ú!ely zistenia stanovísk verite"ov prihlásen#ch poh"adávok, vo"by a odvolávania !lenov verite"ského
v#boru a v#meny správcu sa po!as konkurzu zvolávajú schôdze verite"ov. Na ú!ely v#konu svojich práv v
konkurze si veritelia zisten#ch nezabezpe!en#ch poh"adávok ($alej len "nezabezpe!en# verite"") volia na
schôdzi verite"ov verite"sk# v#bor.

§ 34
Zvolanie schôdze verite"ov

(1) Prvú schôdzu verite"ov zvoláva správca do 55 dní od vyhlásenia konkurzu tak, aby sa konala nie skôr
ako pätnásty de% a nie neskôr ako dvadsiaty de% od uplynutia lehoty na popieranie poh"adávok pod"a § 32
ods. 3 písm. a).
(2) &al'iu schôdzu verite"ov zvoláva správca z vlastného podnetu alebo na (iados) súdu, verite"ského
v#boru alebo jedného alebo viacer#ch verite"ov, ktor#ch hlasovacie práva predstavujú viac ako 10 %
v'etk#ch hlasovacích práv. V (iadosti o zvolanie schôdze verite"ov musí by) vymedzen# predmet rokovania
schôdze verite"ov, inak sa na (iados) neprihliada. Ak správca zvoláva schôdzu verite"ov na (iados), schôdzu
verite"ov zvolá tak, aby sa konala nie skôr ako 20 dní a nie neskôr ako 30 dní od doru!enia (iadosti.

(3) Ak správca napriek zákonnej povinnosti schôdzu verite"ov nezvolá alebo ak sa správca na riadne
zvolanej schôdzi verite"ov nezú!astní, schôdzu verite"ov namiesto správcu zvolá súd. Poru'enie povinnosti
správcu zvola) schôdzu verite"ov je záva(n#m poru'ením jeho povinností.

(4) Schôdza verite"ov sa zvoláva uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku; lehota medzi zvolaním a
konaním schôdze verite"ov nesmie by) krat'ia ako 15 dní. Oznámenie o zvolaní schôdze verite"ov musí
obsahova) miesto, !as a predmet rokovania schôdze verite"ov.

(5) Trovy zvolania a konania schôdze verite"ov sú poh"adávkou proti podstate. Ak bola schôdza verite"ov
zvolaná z podnetu verite"a, trovy zvolania a konania schôdze verite"ov je povinn# zaplati) verite", ktor#
po(iadal o jej zvolanie, ak schôdza verite"ov nerozhodne inak.

§ 35
Schôdza verite"ov

(1) Ak schôdzu verite"ov zvolal správca, schôdzi verite"ov predsedá správca. Ak schôdzu verite"ov zvolal
súd, schôdzi verite"ov predsedá sudca alebo ním poveren# vy''í súdny úradník.

(2) Právo zú!astni) sa na schôdzi verite"ov má ka(d# verite" prihlásenej poh"adávky. Predseda schôdze mô(e
povoli) ú!as) na schôdzi verite"ov aj úpadcovi, 'tatutárnemu orgánu alebo !lenovi 'tatutárneho orgánu
úpadcu alebo zákonnému zástupcovi úpadcu. Na po(iadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na
schôdzi verite"ov zú!astni) a odpoveda) na otázky predsedu schôdze.

(3) Schôdza verite"ov je uzná'aniaschopná, ak je prítomn# aspo% jeden verite" oprávnen# na schôdzi
verite"ov hlasova). Schôdza verite"ov sa uzná'a nadpolovi!nou vä!'inou hlasov prítomn#ch verite"ov. Ak
ide o vo"bu alebo odvolanie !lena verite"ského v#boru, schôdza verite"ov sa uzná'a nadpolovi!nou
vä!'inou hlasov prítomn#ch nezabezpe!en#ch verite"ov.

(4) Ak súd nerozhodol inak, právo hlasova) na schôdzi verite"ov má verite", ktorého poh"adávka je v !ase
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konania schôdze verite!ov zistená "o do právneho dôvodu a vymáhate!nosti; na ka#dé jedno euro zistenej
sumy poh!adávky má verite! jeden hlas. Verite! poh!adávky spojenej so záväzkom podriadenosti pod!a
osobitného zákona1a) ($alej len "podriaden% verite!"), ani verite!, ktor% sa v konkurze uspokojuje v poradí
ako podriaden% verite!, nemá právo hlasova& na schôdzi verite!ov ani právo by& volen% do verite!ského
v%boru. Podmienen% verite! mô#e na schôdzi verite!ov hlasova& len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a
zistenej podmienenej poh!adávky závisí od splnenia záväzku podmienen%m verite!om za úpadcu a verite!
oprávnen% po#adova& splnenie záväzku od podmieneného verite!a na schôdzi verite!ov v rozsahu
podmienenej poh!adávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju poh!adávku v rozsahu
podmienenej poh!adávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému verite!ovi zanikne, ak sa vznik
ním prihlásenej podmienenej poh!adávky stane nemo#n%m; o tom je podmienen% verite! povinn%
informova& správcu, len "o sa o tejto skuto"nosti dozvie, inak zodpovedá in%m verite!om za 'kodu, ktorá im
v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienen%ch verite!ov, ktorí sú povinní plni& za úpadcu tomu istému
verite!ovi pre tú istú poh!adávku, viac, mô#u vykonáva& hlasovacie práva spojené s ich prihlásen%mi
podmienen%mi poh!adávkami, len ak si zvolia spolo"ného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom mô#u
vykonáva& len v rozsahu, v akom sú povinní plni& za úpadcu.

(5) Predmetom hlasovania schôdze verite!ov mô#e by& len zále#itos& uvedená v oznámení o jej zvolaní. O
inej zále#itosti mô#e schôdza verite!ov hlasova& len za prítomnosti a so súhlasom v'etk%ch verite!ov
oprávnen%ch na schôdzi verite!ov hlasova&.

(6) O priebehu schôdze verite!ov predseda schôdze spí'e zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomn%ch
verite!ov, opis priebehu schôdze verite!ov, znenia uznesení prijat%ch schôdzou verite!ov spolu s v%sledkami
hlasovania, námietky uplatnené proti t%mto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis
predsedu schôdze verite!ov. Odpis zápisnice predseda schôdze verite!ov najneskôr nasledujúci pracovn% de(
po konaní schôdze verite!ov doru"í súdu alebo správcovi; odpis zápisnice je predseda schôdze verite!ov
povinn% podpísa&.

(7) Správca je povinn% zabezpe"i&, aby veritelia prihlásen%ch poh!adávok mohli do zápisnice alebo odpisu
zápisnice zo schôdze verite!ov v jeho kancelárii nahliada&; za úhradu vecn%ch nákladov je povinn% im
vyda& aj podpísan% odpis zápisnice. Zápisnica alebo odpis zápisnice tvorí sú"as& správcovského spisu.

(8) Ka#d% verite! oprávnen% na schôdzi verite!ov hlasova& sa mô#e do piatich dní od skon"enia schôdze
verite!ov domáha&, aby súd zru'il uznesenie schôdze verite!ov, ak uplatnil na schôdzi verite!ov do zápisnice
odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom; uznesenie mo#no napadnú& len dôvodmi
uveden%mi v námietke. Ak je uznesenie schôdze verite!ov v rozpore so zákonom, súd uznesenie schôdze
verite!ov do siedmich dní od doru"enia návrhu zru'í, inak návrh na jeho zru'enie v rovnakej lehote
zamietne. Do rozhodnutia vo veci mô#e súd aj bez návrhu ú"inky uznesenia schôdze verite!ov pozastavi&.

§ 36
Hlasovanie schôdze verite!ov o v"mene správcu

(1) Do pôsobnosti schôdze verite!ov patrí rozhodovanie o v%mene správcu. O v%mene správcu sa rozhoduje
v#dy na prvej schôdzi verite!ov. )al'ia schôdza verite!ov mô#e rozhodnú& o v%mene správcu, len ak

a) správca opakovane, záva#ne poru'il povinnosti ustanovené t%mto zákonom, 
b) hlasovacie práva v'etk%ch verite!ov sa od poslednej schôdze verite!ov zmenili tak, #e po"et hlasov
v'etk%ch verite!ov sa zv%'il aspo( o 30 % alebo zní#il aspo( o 30 % alebo vznikli podmienené poh!adávky,
pri ktor%ch nebolo mo#né uplatni& hlasovacie právo na poslednej schôdzi verite!ov a ktoré predstavujú
aspo( 30 % v'etk%ch hlasovacích práv, 
c) v%menu správcu schváli troj'tvrtinová vä"'ina hlasov v'etk%ch verite!ov.

(2) Na rokovaní schôdze verite!ov o v%mene správcu má prítomn% verite! oprávnen% na schôdzi verite!ov
hlasova& právo navrhnú& do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov, ktor% vedie
ministerstvo pod!a osobitného predpisu9) ($alej len "zoznam správcov"). O návrhoch na nového správcu
schôdza verite!ov hlasuje postupne od návrhu verite!a s najvy''ím po"tom hlasov, a# k%m návrh na nového
správcu nie je schválen%.

(3) Ak sa schôdza verite!ov uznesie na v%mene správcu, súd bezodkladne po doru"ení zápisnice zo schôdze
verite!ov jedn%m uznesením odvolá doteraj'ieho správcu a ustanoví do funkcie správcu schváleného
schôdzou verite!ov.
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(4) Súd návrh schôdze verite!ov na v"menu správcu uznesením odmietne, ak správcovi bráni vo v"kone
funkcie zákonná preká#ka alebo neboli dôvody, aby schôdza verite!ov mohla o v"mene správcu hlasova$.
Uznesenie o odmietnutí hlasovania schôdze verite!ov súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Proti uzneseniu je oprávnen" poda$ odvolanie verite!, ktor" hlasoval za správcu schváleného schôdzou
verite!ov.

(5) Ak sa schôdza verite!ov uznesie na v"mene správcu, doteraj%í správca mô#e do ustanovenia nového
správcu alebo odmietnutia hlasovania schôdze verite!ov súdom vykonáva$ len úkony, ktoré nepripú%$ajú
odklad; schôdza verite!ov mô#e uznesením ur&i$ presn" rozsah t"chto úkonov.

§ 37
Verite!sk" v"bor

(1) Verite!sk" v"bor má troch &lenov alebo piatich &lenov. Prví &lenovia verite!ského v"boru sa volia na
prvej schôdzi verite!ov. Návrhy na prv"ch &lenov verite!ského v"boru predkladá predseda schôdze
spomedzi prítomn"ch nezabezpe&en"ch verite!ov oprávnen"ch na schôdzi verite!ov hlasova$ postupne od
nezabezpe&eného verite!a s najvy%%ím po&tom hlasov, a# k"m nie sú zvolení piati &lenovia verite!ského
v"boru. Ak po skon&ení hlasovania sú zvolení len %tyria &lenovia verite!ského v"boru, %tvrt" zvolen" &len
verite!ského v"boru sa nepova#uje za zvoleného a verite!sk" v"bor je len troj&lenn". Ak po skon&ení
hlasovania nie sú zvolení ani traja &lenovia verite!ského v"boru, &lenmi verite!ského v"boru sú tí traja
veritelia, ktorí získali najvy%%í po&et hlasov. Ak po skon&ení hlasovania nie sú zvolení ani títo veritelia,
pôsobnos$ verite!ského v"boru a# do zvolenia verite!ského v"boru vykonáva súd. O vo!be prv"ch &lenov
verite!ského v"boru sa v tom prípade hlasuje a# na nasledujúcej schôdzi verite!ov; na ich vo!bu sa toto
ustanovenie pou#ije rovnako.

(2) Právo voli$ a odvoláva$ &lenov verite!ského v"boru vrátane práva by$ zvolen" do verite!ského v"boru
má aj zabezpe&en" verite! v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpe&ená poh!adávka pravdepodobne nebude
uspokojená z jeho oddelenej podstaty; rozsah hlasovacieho práva zabezpe&eného verite!a ur&í správca,
pri&om vychádza zo zistenej sumy zabezpe&enej poh!adávky a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku
podstát; ak je u# majetok spe'a#en", vychádza z hodnoty v"$a#ku zo spe'a#enia majetku.

(3) (lenstvo vo verite!skom v"bore verite!ovi zanikne zánikom jeho postavenia ú&astníka konkurzného
konania. (lenstvo vo verite!skom v"bore verite!ovi zanikne tie# jeho písomn"m odstúpením adresovan"m
predsedovi verite!ského v"boru alebo správcovi alebo jeho odvolaním schôdzou verite!ov; odstúpenie
alebo odvolanie &lena verite!ského v"boru je ú&inné, a# ke) schôdza verite!ov zvolí na jeho miesto nového
&lena verite!ského v"boru. Na vo!bu nov"ch &lenov verite!ského v"boru sa ustanovenie odseku 1 pou#ije
primerane.

(4) (len verite!ského v"boru je povinn" kona$ v spolo&nom záujme v%etk"ch nezabezpe&en"ch verite!ov.
Za v"kon funkcie má &len verite!ského v"boru nárok na úhradu trov, ktoré preukázate!ne vynalo#il pri
v"kone funkcie; tieto trovy sú poh!adávkou proti v%eobecnej podstate vo v"%ke schválenej verite!sk"m
v"borom.

(5) Správca je povinn" ka#d"ch 90 dní predlo#i$ verite!skému v"boru písomnú správu o svojej &innosti. Na
po#iadanie je správca povinn" bezodkladne informova$ verite!sk" v"bor o ka#dej zále#itosti t"kajúcej sa
konkurzu. Správca mô#e odmietnu$ poskytnú$ vy#iadané informácie, len ak ide o zjavne neodôvodnenú
#iados$, poskytnutie informácií je spojené s vynalo#ením neprimerane vysok"ch nákladov alebo majetok
v%eobecnej podstaty neposta&uje na úhradu nákladov spojen"ch s poskytnutím informácií.

(6) Písomnosti ur&ené verite!skému v"boru sa doru&ujú na adresu predsedu verite!ského v"boru. Ak sa
písomnos$ nepodarí predsedovi verite!ského v"boru doru&i$, mo#no písomnos$ doru&i$ na adresu
ktoréhoko!vek &lena verite!ského v"boru.

§ 38
Zasadnutie verite!ského v"boru

(1) Prvé zasadnutie verite!ského v"boru zvoláva správca tak, aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia.
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!al"ie zasadnutie verite#ského v$boru zvoláva pod#a potreby %len verite#ského v$boru alebo správca.
&innos' verite#ského v$boru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia %lenovia verite#ského v$boru.
&len verite#ského v$boru si mô(e písomn$m plnomocenstvom zvoli' zástupcu.

(2) Verite#sk$ v$bor je uzná"aniaschopn$ za prítomnosti vä%"iny jeho %lenov. Ka(d$ %len verite#ského
v$boru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia verite#ského v$boru je potrebn$ súhlas nadpolovi%nej vä%"iny
hlasov prítomn$ch %lenov verite#ského v$boru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy %lenov verite#ského
v$boru prepo%ítajú pod#a ich hlasovacích práv, ktoré sa po%ítajú na schôdzi verite#ov pri vo#be a odvolávaní
%lenov verite#ského v$boru.

(3) Za uznesenie verite#ského v$boru mo(no hlasova' aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
verite#ského v$boru alebo správcovi. Na ú%ely uzná"aniaschopnosti sa hlasujúci %lenovia verite#ského
v$boru pova(ujú za prítomn$ch.

(4) Ak verite#sk$ v$bor po(iada správcu o ú%as' na zasadnutí verite#ského v$boru, správca je povinn$ sa na
zasadnutí verite#ského v$boru zú%astni'. Správca je oprávnen$ zú%astni' sa na ka(dom zasadnutí
verite#ského v$boru, ak si verite#sk$ v$bor z dôle(it$ch dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho ú%asti; o
dôvodoch tejto v$hrady predseda verite#ského v$boru bezodkladne informuje súd. Ak verite#sk$ v$bor do
30 dní od zasadnutia bez ú%asti správcu z dôvodu v$hrady nepo(iada súd o odvolanie správcu alebo o
zvolanie schôdze verite#ov na ú%el v$meny správcu, predseda verite#ského v$boru oboznámi správcu o
predmete rokovania verite#ského v$boru a dôvodoch vyhradenia si zasadnutia bez jeho ú%asti.

(5) Úpadca, "tatutárny orgán alebo %len "tatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonn$ zástupca úpadcu je
povinn$ sa na písomnú (iados' verite#ského v$boru alebo správcu zú%astni' na zasadnutí verite#ského
v$boru a odpoveda' na otázky %lenov verite#ského v$boru a správcu.

(6) O priebehu zasadnutia verite#ského v$boru sa spí"e zápisnica. Zápisnica obsahuje zoznam prítomn$ch
%lenov verite#ského v$boru, opis priebehu zasadnutia verite#ského v$boru a znenia uznesení prijat$ch
verite#sk$m v$borom spolu s v$sledkami hlasovania. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda
verite#ského v$boru. Odpis zápisnice predseda verite#ského v$boru najneskôr do piatich dní od skon%enia
zasadnutia verite#ského v$boru doru%í súdu a správcovi. Ak si verite#sk$ v$bor zo záva(n$ch dôvodov
vyhradil zasadnutie bez prítomnosti správcu, odpis zápisnice sa správcovi doru%uje a( v prípade
oboznámenia správcu s predmetom rokovania verite#ského v$boru. Správca najneskôr nasledujúci pracovn$
de) po doru%ení zápisnice zabezpe%í jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Zápisnica tvorí sú%as'
správcovského spisu.

(7) Ka(d$ verite# zistenej nezabezpe%enej poh#adávky sa mô(e do troch dní od zverejnenia uznesenia
verite#ského v$boru v Obchodnom vestníku domáha', aby súd zru"il uznesenie verite#ského v$boru z
dôvodu jeho rozporu so spolo%n$m záujmom nezabezpe%en$ch verite#ov. Ak je napadnuté uznesenie
verite#ského v$boru v rozpore so spolo%n$m záujmom nezabezpe%en$ch verite#ov, súd napadnuté uznesenie
verite#ského v$boru do siedmich dní od doru%enia návrhu zru"í, inak návrh v rovnakej lehote zamietne. Do
rozhodnutia vo veci mô(e súd aj bez návrhu ú%inky uznesenia verite#ského v$boru pozastavi'.

§ 39
Súd ako verite!sk" v"bor

(1) Ak prvá schôdza verite#ov nie je uzná"aniaschopná alebo nezvolí verite#sk$ v$bor, pôsobnos'
verite#ského v$boru a( do riadneho zvolenia verite#ského v$boru vykonáva súd.

(2) Ak sa po%as konkurzu zní(i po%et %lenov verite#ského v$boru pod troch, pôsobnos' verite#ského v$boru
prechádza na súd a( do zvolenia minimálneho po%tu %lenov verite#ského v$boru ustanoveného zákonom.

Druh" oddiel
Správca

§ 40
Ustanovenie správcu
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(1) Správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu mô!e ustanovi" len osobu zapísanú
do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného v#beru pomocou technick#ch a
programov#ch prostriedkov schválen#ch ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh
schôdze verite$ov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku;
uznesenie tie! doru%í úpadcovi (dl!níkovi) a správcovi.

(2) Správca po%as konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, spe&a!uje majetok
podliehajúci konkurzu a z v#"a!ku zo spe&a!enia tohto majetku v súlade s t#mto zákonom uspokojuje
verite$ov úpadcu a vykonáva aj 'al(ie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s t#mto zákonom.

§ 41
Doh!ad súdu

Súd po%as konkurzného konania vykonáva doh$ad nad %innos"ou správcu. Súd je pri v#kone doh$adu
oprávnen# po!adova" od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je
správca povinn# súdu v ur%enej lehote poskytnú".

§ 42
Odvolanie a v"mena správcu

(1) Súd aj bez návrhu odvolá správcu, ak opakovane alebo záva!ne poru(il povinnosti ustanovené t#mto
zákonom alebo osobitn#m predpisom9) alebo mu vo v#kone funkcie bráni zákonná preká!ka; zákonnou
preká!kou sa rozumie aj vylú%enie správcu pod$a osobitného predpisu.9) Pred odvolaním správcu po%as
konkurzu súd vypo%uje %lenov verite$ského v#boru a aspo& troch zabezpe%en#ch verite$ov s najvy((ím
po%tom hlasov po%ítan#ch pod$a zistenej sumy ich zisten#ch zabezpe%en#ch poh$adávok.

(2) Návrh na odvolanie správcu je oprávnen# poda" verite$sk# v#bor alebo zabezpe%en# verite$ zistenej
zabezpe%enej poh$adávky. Z dôvodov ustanoven#ch osobitn#m predpisom9) je oprávnen# poda" návrh na
svoje odvolanie aj správca; ak súd dôvody správcu uzná, bezodkladne správcu z funkcie odvolá.

(3) V uznesení o odvolaní správcu súd mô!e odvolanému správcovi ur%i" rozsah %innosti a s t#m súvisiace
oprávnenia, ktoré bude odvolan# správca vykonáva" a! do ustanovenia nového správcu.

(4) Uznesenie o odvolaní správcu súd doru%í dl!níkovi (úpadcovi) a odvolanému správcovi; uznesenie tie!
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

(5) Ak súd odvolá správcu po%as konkurzu mimo schôdze verite$ov, bezodkladne zvolá schôdzu verite$ov na
ú%ely schválenia návrhu na nového správcu; ustanovenia § 36 ods. 2 a 3 sa pou!ijú primerane. Ak schôdza
verite$ov návrh na nového správcu neschváli, súd ustanoví správcu bez návrhu schôdze verite$ov.

(6) Odvolan# správca je povinn# do 30 dní od ustanovenia nového správcu predlo!i" verite$skému v#boru a
novému správcovi podrobnú správu o svojej %innosti; novému správcovi je tie! povinn# poskytnú" v(etku
potrebnú sú%innos" tak, aby sa nov# správca mohol riadne uja" v#konu svojej funkcie.

§ 43
Odmena správcu

(1) Správca má za v#kon funkcie do konania prvej schôdze verite$ov nárok na pau(álnu odmenu, ktorej
v#(ku ur%í súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze verite$ov. Za v#kon funkcie po konaní prvej schôdze
verite$ov má správca nárok na odmenu ur%enú ako percento z v#"a!ku zo spe&a!enia majetku
podliehajúceho konkurzu ur%eného na uspokojenie verite$ov prihlásen#ch poh$adávok.

(2) Pau(álna odmena správcu je splatná nasledujúci de& po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej
ur%ení; pau(álna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred in#mi poh$adávkami proti podstate.
Odmena správcu z v#"a!ku zo spe&a!enia majetku podliehajúceho konkurzu je splatná v de& rozvrhu
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v!"a#ku zo spe$a#enia tohto majetku.

PIATA HLAVA
Ú!INKY VYHLÁSENIA KONKURZU A ODPOROVATE"NÉ PRÁVNE ÚKONY

Prv# oddiel
Ú$inky vyhlásenia konkurzu

§ 44
Nakladanie s majetkom úpadcu

(1) Oprávnenie úpadcu naklada" s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie kona" za úpadcu vo
veciach t!kajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v
mene a na ú%et úpadcu.

(2) Právne úkony úpadcu urobené po%as konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú vo%i jeho
verite&om neú%inné; t!m nie je dotknutá ich platnos".

(3) Poh&adávky podliehajúce konkurzu sú ich dl#níci po%as konkurzu povinní plni" správcovi. Ak dl#ník
napriek tomu splní svoj záväzok inej osobe ako správcovi, záväzok dl#níka t!mto splnením nezaniká, iba#e
sa plnenie dostane správcovi.

(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, poh&adávku, ktorá sa v konkurze uplat$uje prihlá'kou, nie je mo#né
po%as konkurzu uspokoji" z majetku podliehajúceho konkurzu inak ako rozvrhom v!"a#ku zo spe$a#enia
tohto majetku.

(5) Dar alebo dedi%stvo mô#e úpadca po%as konkurzu odmietnu" len so súhlasom správcu; inak je
odmietnutie daru alebo dedi%stva vo%i jeho verite&om neú%inné.

(6) Ak je konkurz vyhlásen! na majetok právnickej osoby v likvidácii, vyhlásením konkurzu sa likvidácia
právnickej osoby a# do zru'enia konkurzu preru'uje. Likvidátor po%as konkurzu vykonáva svoju pôsobnos"
len v rozsahu, v akom nepre'la na správcu; do pôsobnosti likvidátora patrí tie# sú%innos" so správcom. Za
túto %innos" má likvidátor nárok na odmenu, ktorú ur%í súd na návrh likvidátora; odmena likvidátora je
poh&adávkou proti podstate.

§ 45
Vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy

(1) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca u# splnil,
av'ak druhá zmluvná strana zmluvu v %ase vyhlásenia konkurzu e'te nesplnila alebo zmluvu splnila len
%iasto%ne, správca mô#e po#adova" splnenie zmluvy alebo mô#e od zmluvy odstúpi". Ak druhá zmluvná
strana zmluvu o vzájomnom plnení u# %iasto%ne splnila, správca mô#e od zmluvy odstúpi" len v rozsahu
druhou stranou e'te nesplnen!ch záväzkov.

(2) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú druhá zmluvná strana
u# splnila, av'ak úpadca v %ase vyhlásenia konkurzu zmluvu e'te nesplnil alebo zmluvu splnil len %iasto%ne,
druhá zmluvná strana mô#e od zmluvy v rozsahu úpadcom nesplnen!ch záväzkov odstúpi"; nároky druhej
zmluvnej strany z odstúpenia od zmluvy v'ak mo#no v konkurze uplatni" len prihlá'kou ako podmienenú
poh&adávku.

(3) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú úpadca ani druhá
zmluvná strana v %ase vyhlásenia konkurzu e'te nesplnili alebo ktorú si navzájom splnili len %iasto%ne,
správca, ako aj druhá zmluvná strana mô#e od zmluvy v rozsahu e'te navzájom nesplnen!ch záväzkov
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odstúpi!; nároky druhej zmluvnej strany z odstúpenia od zmluvy v"ak mo#no v konkurze uplatni! len
prihlá"kou ako podmienenú poh$adávku.

(4) Ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretr#itú
alebo opakovanú %innos!, alebo záväzok zdr#a! sa ur%itej %innosti alebo strpie! ur%itú %innos!, správca mô#e
zmluvu vypoveda! v dvojmesa%nej v&povednej lehote, ak mu zo zákona alebo zo zmluvy nevypl&va krat"ia
lehota na vypovedanie tejto zmluvy; zmluvu mô#e správca vypoveda! aj v prípade, #e bola dohodnutá na
ur%it& %as. Zmluvu o nájme bytu mô#e správca vypoveda! len za podmienok ustanoven&ch Ob%ianskym
zákonníkom. Toto ustanovenie sa nepou#ije na zmluvy uzatvorené pod$a Zákonníka práce.

(5) Ak je druhá zmluvná strana povinná plni! zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením
konkurzu, vopred, mô#e svoje plnenie odoprie! a# do %asu, ke' sa jej poskytne alebo zabezpe%í vzájomné
plnenie.

(6) Nároky, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane zo zmluvy, ktorú uzatvorila s úpadcom pred vyhlásením
konkurzu, oh$adom plnenia, ktoré poskytla správcovi po vyhlásení konkurzu, sú poh$adávkou 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, mo#no v konkurze uplatni! len
prihlá"kou ako podmienenú poh$adávku.

§ 46
Splatnos! záväzkov

(1) Nesplatné poh$adávky a záväzky úpadcu, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa t&kajú
majetku podliehajúceho konkurzu, sa od vyhlásenia konkurzu a# do zru"enia konkurzu pova#ujú za splatné,
ak tento zákon neustanovuje inak; to platí rovnako pre podmienené poh$adávky, ktoré sa v konkurze
uplat(ujú prihlá"kou. Poh$adávky úpadcu spojené so záväzkom podriadenosti pod$a osobitného predpisu,
1a) ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa t&kajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa na ú%ely
konkurzu pova#ujú za splatné a# odo d(a ukon%enia prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po
vyhlásení konkurzu.

(2) Poh$adávky úpadcu, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti pod$a osobitného predpisu1a) vo%i
in"titúcii pod$a osobitného predpisu, 9a) sa na ú%ely konkurzu pova#ujú za hnute$né veci. Ak je v zmluve
obsahujúcej záväzok podriadenosti pod$a osobitného predpisu1a) dohodnut& zákaz postúpenia poh$adávky,
tento zákaz sa nevz!ahuje na postúpenie poh$adávky správcom pri spe(a#ovaní majetku podliehajúceho
konkurzu.

(3) Nekapitálové cenné papiere pod$a osobitného predpisu9b) sa na ú%ely konkurzu na majetok osôb, ktoré
sú majite$mi t&chto cenn&ch papierov, pova#ujú za hnute$né veci. Ak z obsahu nekapitálového cenného
papiera vypl&va zákaz prevodite$nosti, tento zákaz sa nevz!ahuje na prevod tohto cenného papiera
správcom pri spe(a#ovaní majetku podliehajúceho konkurzu.

§ 47
Súdne a iné konania

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa preru"ujú v"etky súdne a iné konania, ktoré
sa t&kajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Lehoty v t&chto konaniach ustanovené
alebo ur%ené po%as preru"enia t&chto konaní neplynú. Na ú%astníkov konania, ktorí vystupujú na strane
úpadcu, preru"enie konania pôsobí, len ak ide o nerozlu%né spolo%enstvo alebo o ved$aj"ie ú%astníctvo.

(2) Vyhlásením konkurzu sa nepreru"uje da(ové konanie, colné konanie, konanie o v&#ivnom pre maloleté
deti, ani trestné konanie, pri%om v trestnom konaní nemo#no rozhodnú! o náhrade "kody; t&m nie sú
dotknuté ustanovenia § 48. V t&chto konaniach v"ak lehota pre správcu na podanie opravného prostriedku
neuplynie skôr ako 30 dní od konania prvej schôdze verite$ov.
(3) V konaniach preru"en&ch pod$a odseku 1 mo#no pokra%ova! na návrh správcu; správca sa podaním
návrhu na pokra%ovanie v konaní stáva ú%astníkom konania namiesto úpadcu.
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(4) Súdne a iné konania, ktoré sa t!kajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi, mo"no po
vyhlásení konkurzu za#a$ len na návrh správcu, návrhom podan!m vo#i správcovi v súlade s t!mto zákonom
alebo z podnetu orgánu príslu%ného na konanie, pri#om ú#astníkom konania namiesto úpadcu je správca.

§ 48
V!kon rozhodnutia a exekúcia

Na majetok podliehajúci konkurzu nemo"no po#as konkurzu za#a$ konanie o v!kon rozhodnutia alebo
exeku#né konanie; u" za#até konania o v!kon rozhodnutia alebo exeku#né konania sa vyhlásením konkurzu
zastavujú. Ak v konaní o v!kon rozhodnutia alebo v exeku#nom konaní u" do%lo k spe&a"eniu majetku
podliehajúceho konkurzu, av%ak v!$a"ok e%te nebol vyplaten! oprávnenému, v!$a"ok sa stáva sú#as$ou
príslu%nej podstaty a trovy konania sú poh'adávkou proti príslu%nej podstate; ak je oprávnen!m verite'
zabezpe#enej poh'adávky, v!$a"ok exekútor alebo in! vymáhajúci orgán vyplatí verite'ovi zabezpe#enej
poh'adávky do v!%ky jeho zabezpe#enej poh'adávky, ako keby konkurz nebol vyhlásen!.

§ 49
Exekúcia predajom nehnute"ností

(1) Ak pri exekúcii predajom nehnute'nosti bol udelen! príklep pred vyhlásením konkurzu a udelenie
príklepu podlieha schváleniu súdom pod'a osobitného predpisu, 10) súd rozhodne o príklepe na návrh
správcu alebo vydra"ite'a pod'a tohto zákona.

(2) Ak súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydra"ite' vlastníkom nehnute'nosti ku d&u udelenia príklepu;
súd príklep neschváli, ak najneskôr ku d&u schválenia príklepu vydra"ite' nezaplatil najvy%%ie podanie. Po
schválení príklepu súdom sa vydá podstata11) správcovi.

(3) Ak súd neschváli udelenie príklepu, vydra"ite' je povinn! vráti$ nehnute'nos$ úpadcovi, vyda$ mu
ú"itky z dr"by nehnute'nosti a nahradi$ %kodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnute'nos$ou; tento
majetok sa stáva sú#as$ou príslu%nej podstaty. Sú#as$ou podstaty sú aj sumy, ktoré sa rovnajú záväzkom
vydra"ite'a, ktor! nezaplatil najvy%%ie podanie. Vydra"ite'ovi sa vráti suma rovnajúca sa najvy%%iemu
zaplatenému podaniu a úrokom z neho.

§ 50
Zabezpe#ovacie práva

(1) Na majetku podliehajúcom konkurzu nemô"e po#as konkurzu vzniknú$ zabezpe#ovacie právo okrem
zálo"ného práva, ktoré sa vz$ahuje na budúci majetok, ak bolo zriadené a zaregistrované v Notárskom
centrálnom registri zálo"n!ch práv, katastri nehnute'ností alebo osobitnom registri pred vyhlásením
konkurzu; na v!$a"ku zo spe&a"enia majetku podliehajúceho konkurzu nemô"e vzniknú$ zabezpe#ovacie
právo ani ako na budúcom majetku.

(2) Zabezpe#ovacie právo vz$ahujúce sa na majetok podliehajúci konkurzu patriaci úpadcovi sa vz$ahuje na
majetok, ktor! podliehal konkurzu v #ase vyhlásenia konkurzu alebo v #ase ukon#enia prevádzky podniku,
ak správca pokra#uje v prevádzke, alebo v #ase vzniku zálo"ného práva, ak ide o zálo"né právo vz$ahujúce
sa na budúci majetok.

(3) Zabezpe#ovací prevod práva na zabezpe#eného verite'a sa v konkurze pova"uje za neú#inn! a
zabezpe#en! verite', ak zabezpe#ovací prevod práva spôsobom ustanoven!m t!mto zákonom prihlásil, má v
konkurze postavenie zabezpe#eného verite'a so zálo"n!m právom k predmetu zabezpe#ovacieho prevodu
práva; pre poradie tohto zabezpe#ovacieho práva je rozhodujúci #as prevodu práva na zabezpe#eného
verite'a. Ustanovenie sa pou"ije rovnako na zabezpe#ovacie práva s podobn!m obsahom a ú#inkami, ako je
obsah a ú#inky zabezpe#ovacieho prevodu práva.

(4) Zabezpe#ovacie právo vz$ahujúce sa na majetok podliehajúci konkurzu nemo"no po#as konkurzu
vykona$ inak ako pod'a tohto zákona.
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§ 51
Dobrovo!né dra"by

Ak pod!a osobitného zákona8) bol udelen" príklep k predmetu dra#by, ktor" podlieha konkurzu, pred
vyhlásením konkurzu a vydra#ite! dra#obníkovi zaplatil cenu dosiahnutú vydra#ením, vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dra#by prechádza na vydra#ite!a. V"$a#ok dra#by sa pritom stáva sú%as$ou
príslu&nej podstaty a náklady dra#by sú poh!adávkou proti príslu&nej podstate; ak je navrhovate!om dra#by
verite! zabezpe%enej poh!adávky, v"$a#ok sa vyplatí verite!ovi zabezpe%enej poh!adávky do v"&ky jeho
zabezpe%enej poh!adávky, ako keby konkurz nebol vyhlásen".

§ 52
Zánik jednostrann#ch právnych úkonov

(1) Vyhlásením konkurzu zanikajú úpadcove jednostranné právne úkony, ak sa t"kajú majetku
podliehajúceho konkurzu, najmä jeho príkazy, poverenia, plnomocenstvá a prokúry. Ten, komu boli príkazy,
poverenia, plnomocenstvá alebo prokúry udelené, je povinn" po ich zániku urobi$ e&te v&etko, %o neznesie
odklad tak, aby úpadca neutrpel ujmu na svojich právach. Takto urobené úkony majú rovnaké právne
ú%inky, akoby príkaz, poverenie, plnomocenstvo alebo prokúra trvali aj po vyhlásení konkurzu. Náklady
t"chto úkonov sú poh!adávkou proti podstate.

(2) Vyhlásením konkurzu zanikajú aj dovtedy neprijaté úpadcove návrhy na uzavretie zmluvy, ak sa t"kajú
majetku podliehajúceho konkurzu. Návrhy na uzavretie zmluvy, ktoré úpadca do vyhlásenia konkurzu
neprijal, mô#e prija$ len správca.

§ 53
Zánik bezpodielového spoluvlastníctva man"elov

(1) Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo man#elov. Ak do&lo vyhlásením
konkurzu k zániku bezpodielového spoluvlastníctva man#elov alebo ak sa do vyhlásenia konkurzu u#
zaniknuté úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo man#elov nevyporiadalo, treba vykona$ jeho
vyporiadanie.

(2) Správca je oprávnen" vykona$ vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva man#elov zaniknutého
vyhlásením konkurzu namiesto úpadcu vrátane podania návrhu na vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva man#elov príslu&n"m súdom. Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
man#elov je správca oprávnen" uzavrie$ len vo forme zmieru schváleného príslu&n"m súdom.

(3) Ak úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo man#elov zaniklo pred vyhlásením konkurzu, 

a) dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva man#elov uzavreté v posledn"ch &iestich
mesiacoch pred vyhlásením konkurzu sú neplatné, 
b) ak sa u# za%alo konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva man#elov, ktoré sa doposia!
právoplatne neskon%ilo, vstupuje správca do konania namiesto úpadcu d'om vyhlásenia konkurzu, 
c) ak sa e&te neza%alo konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva man#elov, je správca povinn"
bezodkladne poda$ návrh na toto vyporiadanie namiesto úpadcu, 
d) na ú%innos$ dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva man#elov je potrebné schválenie
príslu&n"m súdom.

(4) Dohody o úprave bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu, ktoré roz&irujú rozsah bezpodielového
spoluvlastníctva úpadcu aj na majetok pôvodne patriaci len úpadcovi alebo zu#ujú rozsah bezpodielového
spoluvlastníctva úpadcu v prospech jeho man#ela, sú neplatné, ak boli uzatvorené &es$ mesiacov pred
vyhlásením konkurzu.

(5) Ak úpadca po%as konkurzu uzavrie man#elstvo, bezpodielové spoluvlastníctvo man#elov vzniká a#
zru&ením konkurzu.
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§ 54
Zapo!ítanie poh"adávok

(1) Proti poh!adávke, ktorá vznikla úpadcovi po vyhlásení konkurzu, nie je mo"né zapo#íta$ poh!adávku,
ktorá vznikla vo#i úpadcovi pred vyhlásením konkurzu; to isté platí aj pre podmienené poh!adávky, ktoré sa
v konkurze uplat%ujú prihlá&kou.

(2) Poh!adávku neprihlásenú spôsobom ustanoven'm t'mto zákonom, prihlásenú poh!adávku nadobudnutú
prevodom alebo prechodom po vyhlásení konkurzu a poh!adávku nadobudnutú na základe
odporovate!ného právneho úkonu nie je mo"né zapo#íta$ proti "iadnej úpadcovej poh!adávke.

(3) Proti poh!adávke zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dl"níka nie je
mo"né zapo#íta$ "iadnu poh!adávku.

(4) Zapo#ítanie in'ch poh!adávok nie je vylú#ené.

§ 55
Postúpenie poh"adávok

Zmluvné dojednania zakazujúce úpadcovi postúpenie jeho poh!adávok alebo zakazujúce postúpenie
poh!adávok, ktoré vznikli vo#i úpadcovi pred vyhlásením konkurzu, sú po#as konkurzu neú#inné a správca,
ako aj verite! mô"u tieto poh!adávky postúpi$ na iné osoby.

§ 56
Pracovnoprávne vz#ahy

Vyhlásením konkurzu prechádza na správcu oprávnenie kona$ za úpadcu v pracovnoprávnych vz$ahoch vo
vz$ahu k zamestnancom úpadcu.

Druh$ oddiel
Odporovate"né právne úkony

§ 57
Právo odporova# právnemu úkonu

(1) Právne úkony t'kajúce sa majetku dl"níka sú v konkurze vo#i verite!om dl"níka neú#inné, ak im správca
alebo verite! prihlásenej poh!adávky pod!a tohto zákona odporuje. Verite! mô"e odporova$ právnemu
úkonu t'kajúcemu sa majetku dl"níka, 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 jedného
roka od vyhlásenia konkurzu; právo odporova$ právnemu úkonu sa pova"uje za uplatnené u povinnej
osoby, len ak povinná osoba toto právo písomne uznala.

(3) Odporova$ pod!a tohto zákona mo"no aj právnym úkonom, z ktor'ch nároky sú u" vykonate!né alebo
uspokojené.

(4) Odporova$ pod!a tohto zákona mo"no len tomu právnemu úkonu dl"níka, ktor' ukracuje uspokojenie
prihlásenej poh!adávky niektorého z verite!ov dl"níka.

(5) Ak pred vyhlásením konkurzu prebiehalo re&trukturaliza#né konanie, po#as ktorého bol vyhlásen'
konkurz, pre ur#enie doby, v ktorej mal by$ uroben' právny úkon, ktorému mo"no odporova$ pod!a tohto
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zákona, je rozhodujúce za!atie re"trukturaliza!ného konania.

§ 58
Odporovanie právnym úkonom bez primeraného protiplnenia

(1) Právnym úkonom bez primeraného protiplnenia na ú!ely tohto zákona je bezodplatn# právny úkon
dl$níka alebo odplatn# právny úkon dl$níka, na ktorého základe dl$ník poskytol alebo sa zaviazal
poskytnú% plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vy""ia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho
základe získal alebo má získa%.

(2) Právnemu úkonu bez primeraného protiplnenia mo$no odporova%, ak spôsobil úpadok dl$níka alebo bol
uroben# po!as úpadku dl$níka. Ak ide o právny úkon uroben# v prospech osoby spriaznenej s dl$níkom,
úpadok dl$níka v !ase urobenia právneho úkonu sa predpokladá, ak sa nepreuká$e opak.

(3) Odporova% mo$no len t#m právnym úkonom bez primeraného protiplnenia, ktoré boli urobené po!as
jedného roka pred za!atím konkurzného konania. Ak ide o právny úkon bez primeraného protiplnenia
uroben# v prospech osoby spriaznenej s dl$níkom, mo$no odporova% tie$ t#m právnym úkonom, ktoré boli
urobené po!as troch rokov pred za!atím konkurzného konania.

§ 59
Odporovanie zv!hod"ujúcemu právnemu úkonu

(1) Zv#hod&ujúcim právnym úkonom na ú!ely tohto zákona je právny úkon, ktor#m dl$ník úplne alebo
s!asti splnil pe&a$nú poh'adávku inak splatnú a$ vyhlásením konkurzu, zabezpe!il svoj záväzok neskôr, ako
záväzok vznikol, dohodol úpravu alebo nahradenie svojho záväzku vo svoj neprospech alebo inak
neodôvodnene zv#hodnil svojho verite'a oproti in#m svojim verite'om.

(2) Zv#hod&ujúcim právnym úkonom na ú!ely tohto zákona je tie$ právny úkon, ktor#m sa dl$ník úplne
alebo s!asti vzdal svojho práva, úplne alebo s!asti odpustil dlh svojho dl$níka, dohodol úpravu alebo
nahradenie svojho práva vo svoj neprospech, dohodol alebo inak umo$nil zánik svojho práva alebo inak
neodôvodnene znev#hodnil seba na úkor svojich verite'ov.

(3) Zv#hod&ujúcemu právnemu úkonu mo$no odporova%, ak spôsobil úpadok dl$níka alebo bol uroben#
po!as úpadku dl$níka. Ak ide o zv#hod&ujúci právny úkon uroben# v prospech osoby spriaznenej s
dl$níkom, úpadok dl$níka v !ase urobenia zv#hod&ujúceho právneho úkonu sa predpokladá, ak sa
nepreuká$e opak.

(4) Odporova% mo$no len t#m zv#hod&ujúcim právnym úkonom, ktoré boli urobené po!as jedného roka pred
za!atím konkurzného konania. Ak ide o zv#hod&ujúci právny úkon uroben# v prospech osoby spriaznenej s
dl$níkom, mo$no odporova% tie$ t#m právnym úkonom dl$níka, ktoré boli urobené po!as troch rokov pred
za!atím konkurzného konania.

§ 60
Odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu

(1) Odporova% mo$no tie$ ka$dému právnemu úkonu, ktor#m dl$ník ukrátil svojich verite'ov ((alej len
"ukracujúci právny úkon"), ak bol uroben# s úmyslom dl$níka ukráti% svojich verite'ov a tento úmysel bol
alebo musel by% druhej strane známy.

(2) Ak ide o právny úkon uroben# v prospech osoby spriaznenej s dl$níkom, úmysel dl$níka ukráti% svojich
verite'ov, ako aj vedomos% druhej strany o tomto úmysle sa predpokladá, ak sa nepreuká$e opak.

(3) Odporova% mo$no len t#m ukracujúcim právnym úkonom, ktoré boli urobené po!as piatich rokov pred
za!atím konkurzného konania.

§ 61
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Odporovanie právnemu úkonu urobenému po zru!ení konkurzu

Odporova! mo"no tie" ka"dému právnemu úkonu, ktor# dl"ník urobil po zru$ení konkurzu, ak do $iestich
mesiacov od zru$enia konkurzu bol na jeho majetok opätovne vyhlásen# konkurz; odporova! v$ak nemo"no
be"n#m právnym úkonom dl"níka.

§ 62
Uplatnenie odporovacieho práva

(1) Právo odporova! právnemu úkonu sa uplat%uje proti tomu, kto s dl"níkom odporovate&n# právny úkon
dohodol, v prospech koho dl"ník odporovate&n# právny úkon jednostranne urobil alebo kto z
odporovate&ného právneho úkonu dl"níka priamo nadobudol prospech.

(2) Právo odporova! právnemu úkonu mo"no uplatni! aj proti tomu, pre koho na základe práva z
odporovate&ného právneho úkonu bolo zriadené 'al$ie právo, ak

a) v (ase nadobudnutia tohto práva mu boli alebo museli by! známe okolnosti odôvod%ujúce
odporovate&nos! právneho úkonu proti zria'ovate&ovi tohto práva, 
b) toto právo nadobudol na základe bezodplatného právneho úkonu alebo
c) je osobou spriaznenou s dl"níkom alebo zria'ovate&om tohto práva, iba"e preuká"e, "e v (ase
nadobudnutia tohto práva ani pri vynalo"ení odbornej starostlivosti nemohol pozna! okolnosti
odôvod%ujúce odporovate&nos! právneho úkonu proti zria'ovate&ovi tohto práva.

(3) Ak mo"no odporova! právnemu úkonu proti poru(ite&ovi alebo právnemu predchodcovi zru$enému bez
likvidácie, právo odporova! právnemu úkonu mo"no uplatni! aj proti jeho dedi(ovi alebo právnemu
nástupcovi; ak právnych nástupcov z dôvodu likvidácie niet, právo odporova! právnemu úkonu mo"no
uplatni! aj proti b#val#m spolo(níkom v rozsahu ich zodpovednosti pod&a osobitného predpisu.12)

(4) Ak sa odporuje právnym úkonom pod&a odseku 2, musí sa odporovacie právo uplatni! proti v$etk#m
právnym predchodcom a" ku predchodcovi, ktor# nadobudol právo priamo od dl"níka.

(5) Právo odporova! právnemu úkonu mô"e správca alebo verite& uplatni! priamo u povinnej osoby alebo
"alobou na súde; rozhodnutie súdu o ur(ení neú(innosti právneho úkonu je ú(inné vo(i v$etk#m ú(astníkom
konkurzného konania. Nároky z neú(inného právneho úkonu mô"e v prospech podstaty uplatni! správca
alebo verite&, ktor# odporoval právnemu úkonu.

(6) Právo odporova! právnemu úkonu proti prihlásenej poh&adávke alebo prihlásenému zabezpe(ovaciemu
právu nadobudnutému na základe odporovate&ného právneho úkonu mô"e správca alebo verite& prihlásenej
poh&adávky uplatni! tie" tak, "e prihlásenú poh&adávku alebo prihlásené zabezpe(ovacie právo
nadobudnuté na základe odporovate&ného právneho úkonu poprie (o do právneho dôvodu, v#$ky,
zabezpe(enia zabezpe(ovacím právom alebo poradia zabezpe(enia zabezpe(ovacím právom.

§ 63
Následky neú"inn#ch právnych úkonov

(1) Ak ide o neú(inn# právny úkon t#kajúci sa veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty prevedenej z
majetku dl"níka, sú tí, vo(i ktor#m sa právo odporova! právnemu úkonu uplatnilo, povinní spolo(ne a
nerozdielne poskytnú! do dotknutej podstaty pe%a"nú náhradu za túto vec, právo alebo inú majetkovú
hodnotu; ak sa v$ak u niektorého z nich táto vec, právo alebo iná majetková hodnota nachádza, mo"no sa od
nich namiesto pe%a"nej náhrady domáha! vydania tejto veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty. Proti
tomu, vo(i komu sa právo odporova! právnemu úkonu uplatnilo, mo"no uplatni! v"dy len to&ko, ko&ko sa v
dôsledku neú(inného právneho úkonu na% previedlo.

(2) Ak ide o neú(inn# právny úkon, ktor#m dl"ník splnil svoj pe%a"n# záväzok, verite& je povinn# vráti!
plnenie dl"níka do dotknutej podstaty. Ak verite& plnenie vráti, poh&adávka zaniknutá splnením sa obnoví v
pôvodnom rozsahu. Nárok na uspokojenie obnovenej poh&adávky mo"no v konkurze uplatni! ako
poh&adávku proti dotknutej podstate, av$ak len v rozsahu, v akom by obnovená poh&adávka bola
uspokojená, ak by sa uplatnila prihlá$kou.
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(3) Ak ide o neú!inn" právny úkon in" ako v odseku 1 alebo odseku 2, mo#no sa domáha$, aby povinná
osoba nie!o dala, konala, nie!oho sa zdr#ala alebo aby nie!o trpela tak, aby sa majetok podliehajúci
konkurzu dostal do stavu, v akom by bol, ak by sa neú!inn" právny úkon neurobil.

§ 64
Vrátenie vzájomného plnenia

Ten, kto v dôsledku neú!inného právneho úkonu plnil do podstaty, mô#e po#adova$ vrátenie vzájomného
plnenia od svojho predchodcu. Predchodca, ktor" má povinnos$ vráti$ vzájomné plnenie svojmu nástupcovi,
má právo po#adova$ vrátenie vzájomného plnenia od svojho predchodcu; ak je predchodcom úpadca, právo
po#adova$ vrátenie vzájomného plnenia mo#no uplatni$ ako poh%adávku proti dotknutej podstate, av&ak len
v primeranom rozsahu, v ktorom sa plnenie do podstaty vrátilo.

§ 65
Vydanie obohatenia z podstaty

Ak v dôsledku plnenia pre neú!inn" 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 mo#no
uplatni$ ako poh%adávku proti dotknutej podstate.

§ 66
Náhrada !kody

Ak sa plní do podstaty v dôsledku neú!inného právneho úkonu majetok za$a#en" právom k cudzej veci,
ktoré bolo na majetku zriadené po tom, !o bol majetok preveden" z majetku dl#níka, je ten, kto právo k
cudzej veci zriadil, povinn" poskytnú$ do príslu&nej podstaty náhradu &kody, ktorá t"m na majetku vznikla.

"IESTA HLAVA
ZISTENIE A SPÍSANIE MAJETKU

Prv# oddiel
Majetok podliehajúci konkurzu

§ 67

(1) Konkurzu podlieha

a) majetok, ktor" patril úpadcovi v !ase vyhlásenia konkurzu, 
b) majetok, ktor" úpadca nadobudol po!as konkurzu, 
c) majetok, ktor" zabezpe!uje úpadcové záväzky, 
d) in" majetok, ak to ustanovuje tento zákon.

(2) Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu, ktorá sa !lení na v&eobecnú podstatu a
jednotlivé oddelené podstaty zabezpe!en"ch verite%ov.

§ 68
V!eobecná podstata
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V!eobecnú podstatu tvorí majetok podliehajúci konkurzu, ktor" netvorí #iadnu z oddelen"ch podstát.

§ 69
Oddelená podstata zabezpe!eného verite"a

Oddelenú podstatu zabezpe$eného verite%a tvorí

a) majetok zabezpe$ujúci poh%adávku zabezpe$eného verite%a, ak ide o zabezpe$enie zabezpe$ovacím
právom, ktoré je na majetku právom jedin"m alebo v poradí rozhodujúcom na jeho uspokojenie právom
prv"m alebo medzi in"mi zabezpe$ovacími právami zabezpe$ujúcimi poh%adávky in"ch zabezpe$en"ch
verite%ov právom najskor!ím (&alej len "prednostné zabezpe$ovacie právo"), 
b) v"'a#ok zo spe(a#enia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpe$eného verite%a, 
c) v"'a#ok zo spe(a#enia majetku pôvodne zabezpe$ujúceho poh%adávku zabezpe$eného verite%a, ktor"
zv"!il po uspokojení alebo po zabezpe$ení uspokojenia [§ 70 ods. 2 písm. d)] poh%adávok zabezpe$en"ch
zabezpe$ovacími právami, ktoré boli na majetku pred jeho spe(a#ením v poradí rozhodujúcom na ich
uspokojenie pred zabezpe$ovacím právom zabezpe$eného verite%a.

§ 70
Rozdelenie majetku a v#$a%ku tvoriaceho oddelenú podstatu po uspokojení zabezpe!eného

verite"a

(1) Ak po uspokojení zabezpe$enej poh%adávky zabezpe$eného verite%a v oddelenej podstate zv"!i

a) nespe(a#en" majetok, na ktorom v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpe$ovacích práv po u#
uspokojenom zabezpe$ovacom práve nasleduje &al!ie zabezpe$ovacie právo zabezpe$ujúce poh%adávku
iného zabezpe$eného verite%a, správca zaradí nespe(a#en" majetok do oddelenej podstaty tohto
zabezpe$eného verite%a, 
b) nespe(a#en" majetok patriaci úpadcovi, na ktorom v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
zabezpe$ovacích práv po u# uspokojenom zabezpe$ovacom práve nenasleduje #iadne iné zabezpe$ovacie
právo zabezpe$ujúce poh%adávku zabezpe$eného verite%a, správca zaradí nespe(a#en" majetok do
v!eobecnej podstaty, 
c) nespe(a#en" majetok patriaci inej osobe ako úpadcovi, na ktorom v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
zabezpe$ovacích práv po u# uspokojenom zabezpe$ovacom práve nenasleduje #iadne iné zabezpe$ovacie
právo zabezpe$ujúce poh%adávku zabezpe$eného verite%a, správca vydá nespe(a#en" majetok majite%ovi
tohto majetku.

(2) Ak po uspokojení zabezpe$enej poh%adávky oddeleného verite%a v oddelenej podstate zv"!i

a) v"'a#ok zo spe(a#enia majetku, na ktorom pred jeho spe(a#ením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
zabezpe$ovacích práv po u# uspokojenom zabezpe$ovacom práve nasledovalo &al!ie zabezpe$ovacie právo
zabezpe$ujúce poh%adávku iného zabezpe$eného verite%a, správca zaradí zvy!n" v"'a#ok zo spe(a#enia
majetku do oddelenej podstaty tohto zabezpe$eného verite%a, 
b) v"'a#ok zo spe(a#enia majetku pôvodne patriaceho úpadcovi, na ktorom pred jeho spe(a#ením v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie zabezpe$ovacích práv po u# uspokojenom zabezpe$ovacom práve
nenasledovalo #iadne iné zabezpe$ovacie právo, správca zaradí zvy!n" v"'a#ok zo spe(a#enia majetku do
v!eobecnej podstaty, 
c) v"'a#ok zo spe(a#enia majetku pôvodne patriaceho inej osobe ako úpadcovi, na ktorom pred jeho
spe(a#ením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie zabezpe$ovacích práv po u# uspokojenom
zabezpe$ovacom práve nenasledovalo #iadne iné zabezpe$ovacie právo, správca vydá zvy!n" v"'a#ok zo
spe(a#enia majetku pôvodnému majite%ovi tohto majetku, 
d) v"'a#ok zo spe(a#enia majetku, na ktorom pred jeho spe(a#ením v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
zabezpe$ovacích práv po u# uspokojenom zabezpe$ovacom práve nasledovalo zabezpe$ovacie právo
zabezpe$ujúce inú poh%adávku ako poh%adávku vo$i úpadcovi, správca zlo#í zvy!n" v"'a#ok zo spe(a#enia
majetku do notárskej úschovy v prospech verite%ov, ktor"ch poh%adávky boli zabezpe$ené zabezpe$ovacími
právami nasledujúcimi v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie po u# uspokojenom zabezpe$ovacom
práve, pod%a poradia rozhodujúceho na ich uspokojenie a pôvodného majite%a tohto majetku.
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(3) Ak má by! v"!a#ok zo spe$a#enia majetku podliehajúceho konkurzu zlo#en" do notárskej úschovy
pod%a odseku 2 písm. d) aj v prospech zabezpe&eného verite%a, správca zaradí v"!a#ok prevy'ujúci
zabezpe&ené poh%adávky verite%ov v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie pred zabezpe&en"m
verite%om do oddelenej podstaty tohto zabezpe&eného verite%a, a to do v"'ky jeho zabezpe&enej
poh%adávky. Správca postupuje primerane pod%a tohto ustanovenia, ak spe$a#en" majetok pôvodne patril
úpadcovi.

(4) V"!a#ok zo spe$a#enia majetku podliehajúceho konkurzu zlo#en" do notárskej úschovy pod%a odseku 2
písm. d) zlo#ením do notárskej úschovy prestáva podlieha! konkurzu, a# do &asu k"m sa neuvo%ní v
prospech zabezpe&eného verite%a alebo úpadcu.

§ 71
Oddelená podstata pri zabezpe!ovacom práve vz"ahujúcom sa na podnik

Ak poh%adávka zabezpe&eného verite%a je zabezpe&ená zabezpe&ovacím právom vz!ahujúcim sa na podnik,
oddelenú podstatu zabezpe&eného verite%a tvoria veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku,
ako aj v"!a#ky zo spe$a#enia t"chto vecí, práv a in"ch majetkov"ch hodnôt, ak netvoria oddelenú podstatu
iného zabezpe&eného verite%a.

§ 72
Majetok nepodliehajúci konkurzu

(1) Konkurzu nepodlieha majetok, ktor" nemo#no postihnú! súdnym v"konom rozhodnutia alebo
exekúciou, colná zábezpeka do v"'ky colného dlhu, zábezpeka na da$ pod%a osobitného predpisu, 13) ani
majetok nepodliehajúci konkurzu pod%a osobitn"ch predpisov.14)

(2) Príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom mô#u by! postihnuté v"konom rozhodnutia alebo
exekúciou.

Druh# oddiel
Zistenie majetku

§ 73
Zis"ovanie majetku

(1) Zis!ovanie majetku podliehajúceho konkurzu zabezpe&uje správca po&as celého konkurzu; správca
pritom vychádza najmä zo zoznamu majetku predlo#eného úpadcom, z vyjadrení úpadcu a in"ch osôb a
vlastn"ch 'etrení vykonan"ch za sú&innosti osôb a orgánov, ktoré sú povinné mu poskytova! sú&innos!.
Potrebnú sú&innos! sú správcovi povinní poskytnú! aj &lenovia verite%ského v"boru oh%adom majetku
tvoriaceho v'eobecnú podstatu a zabezpe&ení veritelia oh%adom majetku tvoriaceho ich oddelenú podstatu.

(2) Zoznam majetku je úpadca povinn" zostavi! a odovzda! správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak
u# zoznam majetku pripojil k návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbe#nému správcovi, je
povinn" poskytnú! správcovi v rovnakej lehote doplnenie tohto zoznamu. Predlo#en" zoznam majetku
alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinn" podpísa! a v"slovne v $om uvies!, #e v'etky uvedené
údaje sú pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí by! úradne osved&en". Spolu so zoznamom majetku alebo
doplnením tohto zoznamu je úpadca povinn" odovzda! správcovi aj v'etky (al'ie doklady t"kajúce sa
majetku podliehajúceho konkurzu.

§ 74
Sú!innos" úpadcu
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(1) Úpadca je povinn! poskytnú" správcovi ním po#adovanú sú$innos", najmä v%etky správcom po#adované
vysvetlenia vo forme a lehote ur$enej správcom. Na tento ú$el je úpadca povinn! sa aj opakovane dostavi"
na po#iadanie do kancelárie správcu. V #iadosti o poskytnutie sú$innosti správca v#dy pou$í úpadcu o
trestnoprávnych následkoch nesplnenia jeho povinnosti.

(2) Povinnos" poskytnú" sú$innos" pod&a tohto zákona rovnako ako úpadca má aj %tatutárny orgán alebo
$len %tatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu, odborn! zástupca zodpovedn! za podnikanie úpadcu,
likvidátor úpadcu, núten! správca úpadcu a zákonn! zástupca úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez
%tatutárneho orgánu, povinnos" poskytnú" sú$innos" správcovi rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá
vykonávala funkciu %tatutárneho orgánu alebo $lena %tatutárneho orgánu naposledy.

(3) Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi sú$innos" po#adovanú pod&a tohto
zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi po#adovanú sú$innos" do siedmich dní od doru$enia
v!zvy poskytli s pou$ením o mo#nosti ich predvedenia alebo ulo#enia pokuty.

(4) Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 ani na v!zvu súdu sú$innos" správcovi neposkytnú, súd
mô#e na návrh správcu nariadi" ich predvedenie na súd, aby podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa
mô#e zú$astni" správca, $len verite&ského v!boru alebo zabezpe$en! verite& zistenej zabezpe$enej
poh&adávky.

(5) Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na v!zvu súdu neposkytne správcovi sú$innos" po#adovanú pod&a
tohto zákona, súd jej mô#e uznesením ulo#i" na návrh správcu pokutu do 165 000 eur. Uznesenie o ulo#ení
pokuty súd doru$í správcovi a tomu, komu bola pokuta ulo#ená; uznesenie súd nezverej'uje v Obchodnom
vestníku. Proti uzneseniu o ulo#ení pokuty je oprávnen! poda" odvolanie do 30 dní od doru$enia ten, komu
bola pokuta ulo#ená. V!nos pokuty je príjmom v%eobecnej podstaty; nárok na zaplatenie pokuty uplatní
správca. Právoplatné uznesenie o ulo#ení pokuty je exeku$n!m titulom. Ak ide o pokutu ulo#enú mimo
konkurzu, v!nos pokuty je príjmom %tátneho rozpo$tu.

§ 74a

(1) Správca vyzve osoby, pri ktor!ch má za to, #e poru%ili povinnos" v$as poda" návrh na vyhlásenie
konkurzu, vrátane osôb ur$en!ch verite&sk!m v!borom, aby mu v ur$enej lehote preukázali, $i túto
povinnos" riadne a v$as splnili.

(2) Ak vyzvaná osoba v ur$enej lehote nepreuká#e, #e povinnos" poda" návrh na vyhlásenie konkurzu
neporu%ila alebo #e konala s odbornou starostlivos"ou alebo #e je tu in! dôvod vylu$ujúci jej
zodpovednos", správca podá návrh, aby súd uznesením ulo#il vyzvanej osobe zaplati" do v%eobecnej
podstaty sumu vo v!%ke dl#níkovho zapísaného základného imania v $ase, ke( poru%ila povinnosti v$as
poda" návrh na vyhlásenie konkurzu, najviac vo v!%ke dvojnásobku minimálnej v!%ky základného imania
obchodnej spolo$nosti ustanovenej zákonom.3a)

(3) Ak vyzvaná osoba nepreuká#e súdu, #e povinnos" poda" návrh na vyhlásenie konkurzu neporu%ila alebo
#e konala s odbornou starostlivos"ou alebo #e je tu in! dôvod vylu$ujúci jej zodpovednos", súd ju
uznesením zavia#e zaplati" do v%eobecnej podstaty sumu vo v!%ke dl#níkovho zapísaného základného
imania v $ase, ke( poru%ila povinnosti v$as poda" návrh na vyhlásenie konkurzu, najviac vo v!%ke
dvojnásobku minimálnej v!%ky základného imania obchodnej spolo$nosti ustanovenej zákonom; 3a) ak
tento $as nie je známy, vychádza sa z dl#níkovho základného imania zapísaného v de' za$atia konkurzného
konania. Uznesenie súd doru$í správcovi a tomu, koho uznesenie zaväzuje; uznesenie súd nezverej'uje v
Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu je oprávnen! poda" odvolanie do 15 dní od doru$enia správca alebo
ten, koho uznesenie zaväzuje.

§ 75
Sú!innos" tretích osôb

(1) Súdy, iné %tátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, notári a súdni exekútori
sú povinní oznámi" správcovi na písomnú #iados" údaje potrebné na v!kon jeho $innosti pod&a tohto
zákona; t!m nie je dotknutá povinnos" zachováva" ml$anlivos" pod&a osobitného predpisu.15)

(2) Policajn! zbor poskytuje správcovi ochranu pod&a osobitného predpisu.16)
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(3) !tátne a iné orgány a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzh"adom na predmet svojej #innosti
vedú evidenciu osôb a ich majetku, sú povinné oznámi$ správcovi na písomnú %iados$ údaje potrebné na
v&kon jeho #inností pod"a tohto zákona; túto povinnos$ má najmä orgán poveren& evidenciou
nehnute"ností, orgán, ktor& vedie evidenciu motorov&ch vozidiel, a centrálny depozitár cenn&ch papierov.

(4) Ten, kto má u seba záznamy alebo dokumenty t&kajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu alebo
majetok podliehajúci konkurzu, je povinn& to oznámi$ správcovi, len #o sa dozvie o vyhlásení konkurzu.
Tretia osoba je povinná umo%ni$ správcovi tieto záznamy, dokumenty alebo majetok prehliadnu$ a na
písomnú %iados$ tieto záznamy, dokumenty alebo majetok správcovi vyda$ alebo urobi$ iné opatrenie
po%adované správcom na zabezpe#enie t&chto záznamov, dokumentov alebo majetku; t&m nie je dotknutá
povinnos$ zachováva$ ml#anlivos$ pod"a osobitného predpisu.15)

(5) Osoby, ktoré majú listiny a iné veci, ktoré mô%u by$ dôkazn&m prostriedkom pri zistení alebo
zabezpe#ení majetku podliehajúceho konkurzu, sú povinné správcovi na písomnú %iados$ tieto listiny
prípadne ich kópie alebo veci vyda$ alebo zapo%i#a$; t&m nie je dotknutá povinnos$ zachováva$
ml#anlivos$ pod"a osobitného predpisu.15)

(6) Banky a pobo#ky zahrani#n&ch bánk sú povinné oznámi$ správcovi na písomnú %iados$ #ísla ú#tov
úpadcu, stavy ú#tov úpadcu a ich zmeny, informácie o úschove cenn&ch papierov a vkladn&ch kni%iek.

(7) Poskytovate" univerzálnej po'tovej slu%by je povinn& oznámi$ správcovi na písomnú %iados$ údaje
potrebné na v&kon jeho #inností pod"a tohto zákona, najmä skuto#nos$, #i úpadca má po'tové prie#inky,
údaje o po#te tam do'l&ch zásielok a o ich odosielate"och, úhrn súm dochádzajúcich úpadcovi po'tou alebo
do jeho po'tového prie#inka, alebo umo%ni$ správcovi tieto údaje získa$ a správnos$ údajov na mieste
preveri$. Túto povinnos$ majú aj objednávatelia prepravy alebo osoby, ktoré vykonávajú prepravu.

(8) Osoby poskytujúce telekomunika#né slu%by sú povinné oznámi$ správcovi na jeho písomnú %iados$
údaje o úpadcov&ch telefónnych, (alekopisn&ch a telefaxov&ch staniciach, ktoré nie sú uvedené vo verejne
dostupn&ch zoznamoch.

(9) Pois$ovne sú povinné oznámi$ správcovi na písomnú %iados$ v&platy poistn&ch plnení.

(10) Vydavatelia tla#e sú povinní oznámi$ správcovi na písomnú %iados$ meno podávate"a inzerátu
t&kajúceho sa nakladania s majetkom úpadcu uverejneného pod zna#kou.

(11) Dopravcovia sú povinní oznámi$ správcovi na písomnú %iados$ príjemcu prepravovaného úpadcovho
nákladu, ako aj údaje o prepravovanom tovare.

(12) Sú#innos$ pod"a tohto zákona sú tretie osoby povinné poskytnú$ správcovi bezodkladne a bezodplatne.
Ak tretia osoba sú#innos$ pod"a tohto zákona neposkytne, súd jej mô%e uznesením ulo%i$ na návrh správcu
pokutu do 3 300 eur. Uznesenie o ulo%ení pokuty súd doru#í správcovi a tomu, komu bola pokuta ulo%ená;
uznesenie sa nezverej)uje v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu o ulo%ení pokuty je oprávnen& poda$
odvolanie do 30 dní od doru#enia ten, komu bola pokuta ulo%ená. V&nos pokuty je príjmom v'eobecnej
podstaty; nárok na zaplatenie pokuty uplatní správca. Právoplatné uznesenie o ulo%ení pokuty je exeku#n&m
titulom. Ak ide o pokutu ulo%enú mimo konkurzu, v&nos pokuty je príjmom 'tátneho rozpo#tu.

Tretí oddiel
Spísanie majetku

§ 76
Súpis majetku podstát

(1) Súpis majetku podstát ((alej len "súpis") je listina opráv)ujúca správcu spe)a%i$ spísan& majetok. Súpis
vyhotovuje správca pod"a zoznamu majetku predlo%eného úpadcom, informácií od úpadcu a in&ch osôb, ako
aj vlastn&ch zistení a 'etrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre v'eobecnú podstatu a osobitne pre
ka%dú oddelenú podstatu; pre posúdenie, #i majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené
v prihlá'ke zabezpe#enej poh"adávky a% do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na ur#enie
poh"adávky, spä$vzatia návrhu na ur#enie poh"adávky alebo rozhodnutia súdu o ur#ení poh"adávky. Len #o
je majetok zapísan& do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previes$, dlhodobo prenaja$, zriadi$ na
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!om právo k cudzej veci alebo inak zmen"i# jeho hodnotu alebo likviditu.

(2) Súpis je správca povinn$ vyhotovi# do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. V prípadoch hodn$ch osobitného
zrete%a mô&e súd na návrh správcu lehotu na vyhotovenie súpisu aj opakovane pred'&i#. Vyhotoven$ súpis je
správca povinn$ bezodkladne zverejni# v Obchodnom vestníku.

(3) Správca je povinn$ súpis pravidelne aktualizova#. Ka&dú zmenu súpisu je správca povinn$ najneskôr do
10 dní od vykonania zmeny zverejni# v Obchodnom vestníku.

(4) Na po&iadanie je správca povinn$ vyda# ka&dému písomné potvrdenie o tom, (i majetok uveden$ v
&iadosti je alebo nie je zapísan$ do súpisu. Za vydanie potvrdenia mô&e správca po&adova# náhradu ú(elne
vynalo&en$ch nákladov s t$m spojen$ch.

(5) Súpis tvorí sú(as# správcovského spisu.

§ 77
Nále!itosti súpisu

(1) Do súpisu sa zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Ka&dá právne samostatne existujúca vec, právo
alebo iná majetková hodnota sa do súpisu zapisuje ako samostatná polo&ka majetku ()alej len "súpisová
zlo&ka majetku"); to nie je potrebné, ak ide o majetok nepatrnej hodnoty. Jednotlivé súpisové zlo&ky
majetku sa musia do súpisu zapísa# tak, aby ich nebolo mo&né zameni#. V súpise sa v&dy uvedie de! a dôvod
zapísania majetku, ako aj de! a dôvod vylú(enia majetku zo súpisu.

(2) Ak sa na majetok zapisovan$ do súpisu vz#ahuje zabezpe(ovacie právo, pri polo&ke majetku sa v súpise
uvedie podrobn$ opis zabezpe(ovacieho práva, podrobn$ opis a v$"ka zabezpe(enej poh%adávky
zabezpe(enej t$mto zabezpe(ovacím právom, odkaz na príslu"n$ zápis v zozname poh%adávok a ozna(enie
zabezpe(eného verite%a zabezpe(enej poh%adávky. Ak sa na majetok zapisovan$ do súpisu vz#ahuje viac
zabezpe(ovacích práv, uvedú sa pri polo&ke majetku zapisované údaje oh%adom ka&dého zabezpe(ovacieho
práva spolu s uvedením ich poradia.

(3) Pri jednotliv$ch súpisov$ch zlo&kách majetku správca uvedie hodnotu zapisovaného majetku ur(enú
vlastn$m odhadom v eurách. Pri stanovení hodnoty majetku správca vychádza z ú(tovnej hodnoty majetku
po zoh%adnení skuto(ného stavu majetku a trhovej hodnoty rovnakého alebo porovnate%ného majetku.
Pe!a&né prostriedky v hotovosti alebo na ú(te správca ocení ich menovitou hodnotou.

(4) Verite%sk$ v$bor alebo zabezpe(en$ verite% mô&e po&adova#, aby správca dal stanovi# hodnotu majetku
znaleck$m posudkom. Správca to mô&e odmietnu#, len ak majetok dotknutej podstaty pravdepodobne
nebude posta(ova# na úhradu trov znaleckého posudku, alebo ak z dôvodu popretia zabezpe(enej
poh%adávky je sporné, (i majetok bude tvori# dotknutú oddelenú podstatu; to neplatí, ak verite% zlo&í
správcovi preddavok na úhradu trov znaleckého posudku. Trovy znaleckého posudku vy&iadaného
verite%sk$m v$borom sú poh%adávkou proti v"eobecnej podstate. Trovy znaleckého posudku vy&iadaného
zabezpe(en$m verite%om sú poh%adávkou proti jeho oddelenej podstate.

(5) Ak súbor majetku tvorí sú(as# viacer$ch oddelen$ch podstát alebo sú(as# v"eobecnej podstaty a jednej
alebo viacer$ch oddelen$ch podstát, okrem stanovenia hodnoty jednotliv$ch súpisov$ch zlo&iek majetku,
správca stanoví hodnotu alebo zabezpe(í stanovenie hodnoty celého súboru majetku.

(6) Ak sa po(as konkurzu zistí, &e hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote uvedenej v
súpise, správca mô&e opätovne stanovi# hodnotu zapísaného majetku. O opätovnom stanovení hodnoty
majetku správca bezodkladne informuje verite%sk$ v$bor alebo dotknutého zabezpe(eného verite%a.

§ 78
Vylu"ovacia !aloba

(1) Do súpisu správca zapisuje aj majetok, ktorého zahrnutie do v"eobecnej podstaty alebo oddelenej
podstaty je sporné. Ak je sporné, (i majetok patrí do podstaty, zapí"e sa do súpisu podstaty s poznámkou o
nárokoch uplatnen$ch in$mi osobami alebo s poznámkou o in$ch dôvodoch, ktoré spochyb!ujú zaradenie
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majetku do súpisu. Pri spornom zápise správca v súpise poznamená dôvody sporného zápisu a uvedie osobu,
v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu sved!ia. Ak správca ani pri vynalo"ení odbornej
starostlivosti nemô"e zisti# osobu, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu sved!ia, poznámku o
spornom zápise zo súpisu vyma"e po uplynutí 30 dní od zverejnenia sporného zápisu v Obchodnom
vestníku. Iné poznámky o spornom zápise správca vyma"e zo súpisu, len !o s odbornou starostlivos#ou zistí,
"e zahrnutie majetku do v$eobecnej podstaty alebo oddelenej podstaty je nesporné.

(2) Správca bezodkladne po zverejnení sporného zápisu v Obchodnom vestníku písomne vyzve osobu, v
prospech ktorej do súpisu zapísal poznámku, aby do 30 dní od doru!enia v%zvy uviedla dôvody a predlo"ila
dôkazy, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylu!ujú. Ak správca na základe uveden%ch dôvodov a
predlo"en%ch dôkazov s odbornou starostlivos#ou zistí, "e vyzvaná osoba má právo vylu!ujúce zapísanie
majetku do súpisu, majetok zapísan% do súpisu bezodkladne po súhlase príslu$ného orgánu zo súpisu vylú!i;
inak navrhne súdu, aby takejto osobe ulo"il poda# "alobu vo!i správcovi. 

(3) Ten, koho majetok bol zapísan% do súpisu s poznámkou v prospech iného alebo nikoho alebo bez
poznámky, si mô"e uplatni# u správcu, "e sa vec nemala do súpisu zahrnú#, najneskôr v$ak do rozvrhnutia
v%#a"ku zo spe&a"enia dotknutého majetku. Správca bezodkladne zapí$e poznámku v prospech osoby, ktorá
si toto právo uplatnila.

(4) Súd ulo"í osobe uvedenej v návrhu správcu, aby v lehote ur!enej súdom nie krat$ej ako 30 dní podala
"alobu proti správcovi. V prípade, "e "aloba nie je podaná v!as, predpokladá sa, "e zahrnutie veci do súpisu
je nesporné. O následku zme$kania tejto lehoty súd vyzvanú osobu pou!í. Ak je to potrebné, súd na návrh
správcu vydá uznesenie osved!ujúce, "e vyzvanej osobe márne uplynula lehota na podanie tejto "aloby. 

(5) Ak súd rozhodne o vylú!ení majetku zo súpisu, správca majetok zapísan% do súpisu bezodkladne zo
súpisu vylú!i. Trovy konania o vylú!ení majetku zo súpisu sú pod'a rozhodnutia súdu poh'adávkou proti
dotknutej podstate.

(6) Majetok zapísan% do súpisu mo"no spe&a"i# za podmienok ustanoven%ch t%mto zákonom, iba ak nie je
zapísan% do súpisu s poznámkou, nevedie sa na súde konanie o jeho vylú!ení zo súpisu a nie je zapísan% do
súpisu v inom konkurze. 

(7) Majetok zapísan% do súpisu mo"no spe&a"i# v"dy po!as konkurzu, ak je bezprostredne ohrozen% skazou,
zni!ením alebo in%m podstatn%m znehodnotením.

(8) Právo vylu!ujúce zapísanie majetku do súpisu mo"no uplatni# len spôsobom ustanoven%m t%mto
zákonom. Ak bol majetok spe&a"en%, má osoba s právom vylu!ujúcim zapísanie majetku do súpisu právo na
vydanie v%#a"ku zo spe&a"enia tohto majetku.

(9) Pri zápise majetku do súpisu v rôznych konkurzn%ch konaniach správca, ktor% zverejnil zápis majetku do
súpisu v Obchodnom vestníku neskôr, majetok zo súpisu bezodkladne vylú!i; pri zverejnení zápisu majetku
v Obchodnom vestníku v ten ist% !as, rozhoduje !as vyhlásenia konkurzu. 

(10) Ak je do súpisu zapísan% majetok, ktor% je evidovan% v katastri nehnute'ností alebo v inej evidencii
majetku v prospech inej osoby ako úpadcu, správca bezodkladne oznámi orgánu povinnému vies# takúto
evidenciu majetku, "e majetok je zapísan% do súpisu. Príslu$n% orgán túto skuto!nos# bezodkladne vyzna!í
v poznámke alebo in%m vhodn%m spôsobom.

§ 79
Majetok tretích osôb zabezpe!ujúci záväzky úpadcu

(1) Pred t%m, ako správca zapí$e majetok tretej osoby zabezpe!ujúci záväzok úpadcu do súpisu, je povinn%
vyzva# tretiu osobu, aby do 30 dní od doru!enia v%zvy zaplatila k rukám správcu sumu rovnajúcu sa
hodnote tohto majetku odsúhlasenú dotknut%mi zabezpe!en%mi verite'mi alebo prihlásenú sumu
zabezpe!enej poh'adávky, do ktorej je zabezpe!ená, ak je ni"$ia ako hodnota tohto majetku. Ak tretia osoba
v%zvu správcu splní, zabezpe!ovacie právo na majetku tretej osoby zanikne; ak ju nesplní, správca zapí$e
majetok tretej osoby do súpisu.
(2) Majetok tretej osoby zabezpe!ujúci záväzok úpadcu zapísan% do súpisu mô"e správca spe&a"i# pod'a
tohto zákona; správca pritom koná v mene tejto osoby.
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(3) Ak majetok tretej osoby zabezpe!ujúci záväzok úpadcu zapísan" do súpisu z dôvodu zániku
zabezpe!ovacieho práva prestane podlieha# konkurzu, správca bezodkladne vylú!i majetok tretej osoby zo
súpisu.

§ 80
Majetok tretích osôb nadobudnut! na základe neú"inn!ch alebo neplatn!ch právnych úkonov

(1) Do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích osôb nadobudnut" na základe neú!inn"ch právnych úkonov, ako
aj nároky z nich vypl"vajúce. Ak tretia osoba neú!innos# právneho úkonu písomne neuzná, správca mô$e
majetok tretej osoby nadobudnut" na základe neú!inného právneho úkonu alebo nároky z neho vypl"vajúce
zapísa# do súpisu, a$ ke% neú!innos# právneho úkonu ur!í súd; vylu!ovacia $aloba v tom prípade nie je
prípustná.

(2) Do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích osôb nadobudnut" na základe neplatn"ch právnych úkonov.
Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu vydania majetku nadobudnutého na základe
neplatného právneho úkonu do podstaty mo$no v konkurze uplatni# ako poh&adávku proti dotknutej
podstate, av'ak len v rozsahu, v akom by bol tento nárok uspokojen", ak by sa uplatnil prihlá'kou; to
neplatí, ak sa tento nárok uplatnil prihlá'kou.

§ 81
Vylú"enie majetku zo súpisu

(1) Ak majetok zapísan" do súpisu nie je mo$né spe(a$i# alebo náklady na jeho spe(a$enie by
pravdepodobne prev"'ili mo$n" v"#a$ok z jeho spe(a$enia, správca mô$e majetok po predchádzajúcom
súhlase príslu'ného orgánu zo súpisu vylú!i#. Správca mô$e vylú!i# majetok zo súpisu po predchádzajúcom
súhlase príslu'ného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neú!elné alebo náklady na jeho
vymo$enie a následné spe(a$enie by pravdepodobne prev"'ili mo$n" v"#a$ok z jeho spe(a$enia.

(2) Vylú!enie majetku zo súpisu pod&a odseku 1 správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Vylú!enie majetku zo súpisu tie$ oznámi verite&skému v"boru alebo dotknut"m zabezpe!en"m verite&om.

(3) Majetok vylú!en" pod&a odseku 1 správca na po$iadanie prevedie na ktoréhoko&vek verite&a prihlásenej
poh&adávky. Ak o prevod majetku po$iada viac verite&ov, správca prevedie majetok na toho verite&a, ktor"
ponúkne najlep'ie podmienky.

(4) Ak sa na majetok vylú!en" pod&a odseku 1 vz#ahuje zabezpe!ovacie právo zabezpe!ujúce zistenú
zabezpe!enú poh&adávku, správca na po$iadanie prevedie majetok na toho zabezpe!eného verite&a, ktorého
zabezpe!ená poh&adávka je zabezpe!ená t"mto zabezpe!ovacím právom; ak sa na majetok vz#ahuje viac
zabezpe!ovacích práv, rozhoduje ich poradie v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie. Ak zabezpe!ení
veritelia nepo$iadajú o prevod majetku, správca na po$iadanie prevedie majetok na ktoréhoko&vek verite&a
prihlásenej poh&adávky; ak ich o prevod majetku po$iada viac, správca prevedie majetok na toho verite&a,
ktor" ponúkne najlep'ie podmienky.

(5) Prevod majetku vylú!eného zo súpisu na verite&a sa nezapo!ítava do uspokojenia jeho poh&adávky.
Majetok vylú!en" zo súpisu, o ktor" do 60 dní od zverejnenia oznamu pod&a odseku 2 neprejavil záujem
$iaden z verite&ov, prestáva podlieha# konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásen" pod&a § 107a, na nakladenie s
t"mto majetkom sa a$ do zru'enia konkurzu pou$ije § 44 ods. 1.

SIEDMA HLAVA
SPRÁVA A SPE#A$OVANIE MAJETKU

Prv! oddiel
Príslu%n! orgán a jeho oprávnenia
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§ 82
Príslu!n" orgán

(1) Príslu!n" orgán ukladá pod#a tohto zákona záväzné pokyny a odporú$ania správcovi v súvislosti so
správou majetku podliehajúceho konkurzu, prevádzkovaním úpadcovho podniku alebo jeho $asti,
spe%a&ovaním majetku podliehajúceho konkurzu a in"mi $innos'ami správcu, ktoré pod#a tohto zákona
podliehajú pokynom príslu!ného orgánu.

(2) Príslu!n"m orgánom na ú$ely tohto zákona je

a) verite#sk" v"bor, ak ide o majetok tvoriaci v!eobecnú podstatu, 
b) zabezpe$en" verite# oddelenej podstaty, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu; ak mo&no
odôvodnene predpoklada', &e po uspokojení zabezpe$enej poh#adávky zabezpe$eného verite#a oddelenej
podstaty zv"!i v oddelenej podstate majetok, príslu!n"m orgánom spolu so zabezpe$en"m verite#om
oddelenej podstaty sú aj (al!í dotknutí zabezpe$ení veritelia, prípadne aj verite#sk" v"bor, ak mo&no
odôvodnene predpoklada', &e v"'a&ok zo spe%a&enia majetku oddelenej podstaty posta$í aj na uspokojenie
nezabezpe$en"ch poh#adávok; pri ur$ení zlo&enia príslu!ného orgánu sa vychádza zo zistenej sumy
zabezpe$en"ch poh#adávok dotknut"ch zabezpe$en"ch verite#ov, sumy poh#adávok proti podstate
priraden"ch k dotknut"m súpisov"m zlo&kám majetku a súpisovej hodnoty dotknut"ch súpisov"ch zlo&iek
majetku; ak je u& dotknutá súpisová zlo&ka majetku spe%a&ená, vychádza sa z hodnoty e!te nerozvrhnutého
v"'a&ku zo spe%a&enia dotknutej súpisovej zlo&ky majetku, 
c) verite#sk" v"bor a dotknutí zabezpe$ení veritelia, ak ide o spolo$né spe%a&enie majetku tvoriaceho
v!eobecnú podstatu a jednu alebo viaceré oddelené podstaty, 
d) dotknutí zabezpe$ení veritelia, ak ide o spolo$né spe%a&enie majetku tvoriaceho viaceré oddelené
podstaty, 
e) súd, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu a zabezpe$ená poh#adávka zabezpe$eného verite#a
oddelenej podstaty je popretá $o do právneho dôvodu, vymáhate#nosti, zabezpe$enia zabezpe$ovacím
právom alebo poradia zabezpe$enia zabezpe$ovacím právom; to platí rovnako pri dotknut"ch
zabezpe$en"ch verite#och pod#a písm. b) a& d).

§ 83
Oprávnenia príslu!ného orgánu

(1) Príslu!n" orgán je oprávnen" ulo&i' správcovi záväzn" pokyn, ako postupova', ak ide o

a) spe%a&enie majetku tvoriaceho v!eobecnú podstatu; verite#sk" v"bor mô&e ur$i', kedy sa záväzn" pokyn
nevy&aduje, 
b) spe%a&enie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu, 
c) spolo$né spe%a&enie majetku tvoriaceho viaceré oddelené podstaty alebo v!eobecnú podstatu a jednu
alebo viaceré oddelené podstaty, 
d) odplatn" prevod podniku alebo jeho $asti, 
e) spe%a&enie majetku odplatn"m prevodom na osobu spriaznenú so správcom, osobu spriaznenú s úpadcom,
verite#a prihlásenej poh#adávky alebo osobu spriaznenú s verite#om prihlásenej poh#adávky, 
f) prenechanie celého majetku úpadcu alebo jeho podstatnej $asti do nájmu; to neplatí, ak sa prevádzkuje
podnik úpadcu a majetok, ktor" sa prenecháva do nájmu, slú&il pred vyhlásením konkurzu na
prevádzkovanie rovnakej alebo podobnej podnikate#skej $innosti, 
g) prenechanie majetku úpadcu do nájmu osoby spriaznenej so správcom, osoby spriaznenej s úpadcom,
verite#a prihlásenej poh#adávky alebo osoby spriaznenej s verite#om prihlásenej poh#adávky, 
h) uzatvorenie zmluvy o do$asnom poskytnutí pe%a&n"ch prostriedkov v súvislosti s prevádzkovaním
podniku úpadcu, 
i) uzatvorenie zmluvy v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku, ktorou sa správca zavia&e plni'
pokra$ujúce plnenie po$as viac ako jedného mesiaca alebo poskytnú' plnenie s hodnotou vy!!ou ako 3 %
obratu úpadcu za predchádzajúce ú$tovné obdobie.

(2) V in"ch veciach nie je príslu!n" orgán oprávnen" ulo&i' správcovi záväzn" pokyn, mô&e v!ak správcovi
odporu$i', ako postupova'. Ak správca odporu$en" postup príslu!ného orgánu odmietne, príslu!n" orgán
mô&e po&iada' súd, aby vydal uznesenie, ako postupova'; uznesením súdu je správca viazan". Súd pri
vydaní uznesenia zoh#adní oprávnené záujmy dotknut"ch verite#ov a ich vyjadrenia a vyjadrenia
príslu!ného orgánu. Uznesenie súd v&dy doru$í správcovi.
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(3) Ak príslu!n" orgán ulo#í správcovi pokyn, ktor" je v rozpore s oprávnen"mi záujmami dotknut"ch
verite$ov alebo pravidlami spe%a#ovania ustanoven"mi t"mto zákonom, správca splnenie pokynu odmietne
a vyzve príslu!n" orgán, aby v ur&enej lehote pokyn v súlade s vytknut"mi vadami upravil. Ak príslu!n"
orgán vytknuté vady neodstráni alebo sa v ur&enej lehote nevyjadrí, správca po#iada súd, aby vydal
uznesenie, ako postupova'; uznesením súdu je správca viazan". Súd pri vydávaní uznesenia zoh$adní
oprávnené záujmy dotknut"ch verite$ov a ich vyjadrenia a vyjadrenia príslu!ného orgánu.

(4) Ak je &lenom príslu!ného orgánu súd, správca alebo ostatní &lenovia príslu!ného orgánu predlo#ia pokyn
alebo odporu&en" postup na schválenie súdu a# po tom, &o sa ostatní &lenovia príslu!ného orgánu k pokynu
alebo odporu&enému postupu vyjadrili. Súd predlo#en" pokyn alebo odporu&en" postup uznesením schváli
alebo uznesením rozhodne, ako postupova'; uznesením súdu je správca viazan". Súd pri vydaní uznesenia
zoh$adní oprávnené záujmy dotknut"ch verite$ov a ich vyjadrenia a vyjadrenia ostatn"ch &lenov
príslu!ného orgánu. Uznesenie súd v#dy doru&í správcovi.

§ 84
!iados" správcu o ulo#enie pokynu

(1) Správca je povinn" vo veciach, v ktor"ch je príslu!n" orgán oprávnen" ulo#i' správcovi záväzn" pokyn,
po#iada' príslu!n" orgán o ulo#enie pokynu, ako postupova' pred t"m, ako urobí prv" právny úkon v tejto
veci. V t"chto veciach mô#e správca urobi' prvé právne úkony, a# ke( príslu!n" orgán ulo#í správcovi
pokyn, ako postupova' alebo a# ke( súd rozhodne, ako postupova'.

(2) Ak príslu!n" orgán neulo#il správcovi v primeranej lehote ur&enej správcom pokyn po#adovan"
správcom alebo &lenovia príslu!ného orgánu sa k po#adovanému pokynu pod$a § 83 ods. 4 v primeranej
lehote ur&enej správcom nevyjadria a oprávnené záujmy dotknut"ch verite$ov t"m mô#u by' po!kodené,
správca po#iada súd, aby vydal uznesenie, ako postupova'; uznesením súdu je správca viazan". Súd pri
vydaní uznesenia zoh$adní oprávnené záujmy dotknut"ch verite$ov a ich vyjadrenia, ako aj vyjadrenia
príslu!ného orgánu. Uznesenie súd v#dy doru&í správcovi.

(3) )iados' správcu o ulo#enie pokynu oh$adom spe%a#enia majetku musí obsahova' navrhovan" spôsob
spe%a#enia a jeho zdôvodnenie, porovnanie o&akávan"ch v"sledkov navrhnutého spôsobu spe%a#enia s
o&akávan"mi v"sledkami in"ch mo#n"ch spôsobov spe%a#enia a alternatívne návrhy spe%a#enia majetku.

§ 85
Informovanie príslu$ného orgánu a nahliadanie do správcovského spisu

(1) Správca je povinn" v pravideln"ch lehotách ur&en"ch príslu!n"m orgánom predklada' príslu!nému
orgánu správu o postupe spe%a#ovania a plánovan"ch úkonoch spe%a#ovania. Ak je príslu!n"m orgánom
zabezpe&en" verite$, správca je povinn" zabezpe&enému verite$ovi predlo#i' správu o plánovan"ch
úkonoch spe%a#ovania pred ka#d"m právnym úkonom smerujúcim k spe%a#eniu majetku jeho oddelenej
podstaty.

(2) Ú&astníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo po&as konkurzu nahliada' do
správcovského spisu; za úhradu vecn"ch nákladov sú tie# oprávnení po#adova', aby im správca vydal
podpísan" v"pis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je správca povinn"
zabezpe&i' v be#n"ch pracovn"ch hodinách ka#d" pracovn" de% vo svojej kancelárii umiestnenej v
územnom obvode krajského súdu, v ktorého obvode sídli príslu!n" konkurzn" súd; o tom správca
bezodkladne po ustanovení do funkcie zverejní v Obchodnom vestníku oznam.

Druh% oddiel
Správa majetku

§ 86
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(1) Správu majetku podliehajúceho konkurzu vykonáva správca s odbornou starostlivos!ou tak, aby majetok
bol dostato"ne chránen# pred po$kodením, stratou, zni"ením alebo in#m znehodnotením a aby v#davky na
jeho správu boli vynakladané v nevyhnutnej miere po dôkladnom zvá%ení ich ú"elnosti a hospodárnosti. Pri
správe majetku podliehajúceho konkurzu správca nesmie zv#hodni! niektorého z verite&ov alebo
uprednostni! osobné záujmy alebo záujmy in#ch pred spolo"n#m záujmom v$etk#ch verite&ov.

(2) Správca je povinn# vyu%íva! v$etky právne prostriedky na ochranu a vymáhanie majetkov#ch práv
podliehajúcich konkurzu vrátane uplat'ovania odporovacieho práva pod&a tohto zákona. Na ten ú"el je
správca povinn# s odbornou starostlivos!ou preskúma! v$etky právne úkony úpadcu a uplatni! odporovacie
právo proti t#m právnym úkonom, pri ktor#ch mo%no odôvodnene predpoklada! ich odporovate&nos!. V
súvislosti s vymáhaním sporn#ch majetkov#ch práv podliehajúcich konkurzu je správca oprávnen# po
konaní prvej schôdze verite&ov so súhlasom príslu$ného orgánu uzatvára! dohody alebo zmiery oh&adom
t#chto sporn#ch práv a robi! jednostranné právne úkony za úpadcu v t#chto veciach; t#m nie je dotknuté
oprávnenie ani povinnos! správcu uplat'ova! bezodkladne po vyhlásení konkurzu tie práva podliehajúce
konkurzu, pri ktor#ch z dôvodu ome$kania hrozí $koda na majetku podliehajúcom konkurzu. V#konom
jednotliv#ch úkonov pod&a tohto ustanovenia mô%e správca poveri! advokáta alebo exekútora.

(3) Správca mô%e prenecha! majetok podliehajúci konkurzu patriaci úpadcovi do nájmu. Zmluvu o nájme
majetku je správca povinn# dohodnú! tak, aby nájomné bolo aspo' vo v#$ke, za akú sa predmet nájmu v
danom mieste a "ase obvykle prenecháva do nájmu, aby úpadcovi nevznikli na základe nájmu ani v
súvislosti s ním %iadne iné ako zákonné povinnosti, aby povinnosti nájomcu zo zmluvy o nájme boli
primerane zabezpe"ené a aby zmluvu o nájme bolo mo%né vypoveda! v jednomesa"nej lehote. Za in#ch
podmienok mô%e správca zmluvu o nájme uzatvori! len so súhlasom príslu$ného orgánu. Príjem z nájmu sa
pova%uje za v#!a%ok zo spe'a%enia majetku podliehajúceho konkurzu.

(4) Správca mô%e po vyhlásení konkurzu pokra"ova! vo v#kone niektor#ch "inností súvisiacich s
podnikate&skou "innos!ou úpadcu, ak t#m zamedzí zmen$eniu hodnoty majetku podliehajúceho konkurzu
alebo zv#$i hodnotu tohto majetku. Ak náklady na v#kon t#chto "inností presiahnu v#nosy z t#chto
"inností, správca bezodkladne ukon"í v#kon t#chto "inností. Ustanovenia § 88 sa pou%ijú primerane.

§ 87
Poh!adávky proti podstate

(1) Poh&adávky proti podstate sú poh&adávky proti v$eobecnej podstate a poh&adávky proti oddelenej
podstate.

(2) Poh&adávky proti v$eobecnej podstate sú a uspokojujú sa zo v$eobecnej podstaty v tomto poradí:
a) náklady spe'a%enia v$eobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu, 
b) právo na vrátenie kaucie zlo%enej pri popretí poh&adávky verite&om, 
c) náhrada nevyhnutn#ch v#davkov správcu spojen#ch s vedením konkurzného konania, 
d) v#%ivné pre maloleté deti, na ktoré nárok vznikol po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v
ktorom bol konkurz vyhlásen#, 
e) náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a poh&adávky, ktoré vznikli v súvislosti s
prevádzkovaním podniku po"as konkurzu, vrátane poh&adávok zo zmlúv uzavret#ch správcom, ak nie sú
uvedené v hor$om poradí, 
f) odmena likvidátora a zodpovedného zástupcu a náhrada nutn#ch v#davkov za ich "innos! po vyhlásení
konkurzu, 
g) mzda zamestnanca a (al$ie nároky zamestnanca z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru ((alej len "pracovnoprávne nároky"), ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za
kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásen#, v sume ur"enej správcom alebo vypl#vajúcej z dohody
medzi zamestnancom a správcom, ktorému správca pride&uje prácu v súvislosti so správou konkurznej
podstaty, 
h) pracovnoprávne nároky zamestnanca, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v
ktorom bol konkurz vyhlásen#, v sume ur"enej správcom alebo vypl#vajúcej z dohody medzi zamestnancom
a správcom, ktorému správca pride&uje prácu v súvislosti s prevádzkovaním podniku po"as konkurzu, 
i) poh&adávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne
poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie,
ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia s prevádzkovaním podniku po"as konkurzu, 
j) pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom
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bol konkurz vyhlásen!, najviac vo v!"ke "tvornásobku #ivotného minima mesa$ne za ka#d! kalendárny
mesiac trvania pracovnoprávneho vz%ahu po vyhlásení konkurzu, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom
bol vyhlásen! konkurz a kalendárneho mesiaca, v ktorom bol pracovnoprávny vz%ah ukon$en!, pri$om toto
uspokojenie sa zni#uje o plnenia poskytnuté pod&a písmen g) a h), 
k) poh&adávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne
poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie,
ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia so správou a spe'a#ovaním majetku, 
l) poh&adávky na pe'a#n!ch náhradách vyplaten!ch z garan$ného fondu, ak ide o dávku poskytnutú
zamestnancovi za jeho pracovnoprávne nároky, ktoré sú poh&adávkou proti podstate, 
m) ostatné poh&adávky proti podstate, ktoré za poh&adávky proti podstate ozna$uje tento zákon.

(3) Pracovné nároky, ktoré nemô#u by% uspokojené pod&a písmena j), si zamestnanec uplat'uje prihlá"kou.
Správca je povinn! na po#iadanie oznámi% zamestnancovi ku d'u podania #iadosti, v akej v!"ke uznáva
pracovnoprávny nárok ako poh&adávku proti podstate a nespornú v!"ku pracovnoprávneho nároku, ktorú si
zamestnanec mô#e uplatni% prihlá"kou.

(4) Poh&adávky proti v"eobecnej podstate uspokojuje správca priebe#ne; ak nemô#e plne uspokoji%
poh&adávky proti v"eobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.

(5) Poh&adávky proti oddelenej podstate sú náklady pod&a odseku 2, ak súvisia s oddelenou podstatou,
pri$om tieto sa uspokojujú z oddelenej podstaty v tomto istom poradí ako poh&adávky proti v"eobecnej
podstate. Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou, tieto sa rozpo$ítajú medzi
dotknuté podstaty pomern!m spôsobom pod&a súpisovej hodnoty majetku, s ktor!m súvisia; ak u# do"lo k
spe'a#eniu majetku, pri rozpo$ítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza z v!%a#ku získaného
spe'a#ením majetku.

(6) Poh&adávky proti oddelenej podstate uspokojuje správca priebe#ne; ak nemô#e plne uspokoji%
poh&adávky proti oddelenej podstate toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.

(7) Poh&adávky proti podstate sa uplat'ujú u správcu. Na po#iadanie správca oznámi verite&ovi, $i uznáva
právny dôvod a v!"ku jeho poh&adávky proti podstate, vrátane poradia. 

(8) Ak správca neuznáva právny dôvod alebo v!"ku poh&adávky proti podstate, bez zbyto$ného odkladu
vyzve verite&a, aby sa najneskôr v lehote 15 dní od doru$enia v!zvy #alobou podanou vo$i správcovi
domáhal, aby súd ur$il právny dôvod alebo v!"ku poh&adávky proti podstate s pou$ením o následkoch
zme"kania tejto lehoty. Ak verite& #alobu v$as nepodá, na poh&adávku proti podstate sa v rozsahu, v ktorom
ju správca neuznal, v konkurze neprihliada. Ak sa u# o právnom dôvode alebo v!"ke poh&adávky proti
podstate právoplatne rozhodlo po vyhlásení konkurzu, o ur$ení jej právneho dôvodu alebo v!"ky u# nie je
mo#né rozhodova% pod&a tohto ustanovenia.

(9) Správca zodpovedá verite&om, ako aj in!m osobám za "kodu, ktorú im spôsobí neú$elne alebo
nehospodárne vynalo#en!mi nákladmi na správu alebo spe'a#ovanie majetku alebo na prevádzkovanie
podniku, iba#e preuká#e, #e postupoval s odbornou starostlivos%ou. 

(10) Správca vedie o poh&adávkach proti podstate preh&adnú evidenciu. V!pis z tejto evidencie je povinn!
predklada% súdu v#dy do 15 dní od uplynutia kalendárneho "tvr%roka s vyzna$ením poh&adávok, ktoré boli
zaplatené, a d'a, kedy sa tak stalo. Súd na jeho návrh rozhodne o inej lehote alebo o inom obsahu v!pisu z
evidencie poh&adávok proti podstate, ak s prihliadnutím na prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu
jeho predkladanie v tomto rozsahu nemo#no od neho spravodlivo po#adova%.

§ 88
Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu

(1) Správca s odbornou starostlivos%ou zhodnotí mo#nos% pokra$ova% v prevádzkovaní podniku po
vyhlásení konkurzu a pod&a okolností ukon$í prevádzkovanie podniku alebo pokra$uje v prevádzkovaní
podniku v súlade s t!mto zákonom a in!mi osobitn!mi predpismi. V prevádzkovaní podniku mô#e správca
pokra$ova%, len ak 
a) je schopn! v lehote splatnosti uhrádza% poh&adávky proti podstate pod&a § 87 ods. 2 písm. i); súd na návrh
verite&a takejto poh&adávky proti podstate ulo#í správcovi povinnos% ukon$i% prevádzkovanie podniku, ak
zistí, #e správca je viac ako dva mesiace po lehote splatnosti s úhradou t!chto poh&adávok proti podstate, 
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b) v dôsledku prevádzkovania podniku sa podstatn!m spôsobom nezmen"í hodnota oddelenej podstaty; súd
na návrh dotknutého zabezpe#eného verite$a ulo%í správcovi povinnos& ukon#i& prevádzkovanie podniku,
ak zistí, %e v dôsledku prevádzkovania podniku sa zmen"uje hodnota jeho oddelenej podstaty a
c) v dôsledku prevádzkovania podniku dosiahne pre verite$ov vy""iu mieru uspokojenia ich poh$adávok,
ako keby prevádzkovanie podniku ukon#il; prevádzkovanie podniku sa musí obmedzi& na nevyhnutn!
rozsah potrebn! na dosiahnutie tohto ú#elu.
(2) Ak náklady na prevádzkovanie úpadcovho podniku presiahnu v!nosy z jeho prevádzkovania, správca
bezodkladne informuje o tejto skuto#nosti príslu"n! orgán a vy%iada si pokyn, #i a v akom rozsahu má
pokra#ova& v prevádzkovaní podniku.

(3) Prevádzkovanie úpadcovho podniku ani odplatné prevody majetku, ktor!m je tovar vyrában! pri
prevádzkovaní úpadcovho podniku ani odplatné poskytovanie slu%ieb pri prevádzkovaní úpadcovho
podniku nie je spe'a%ovaním, ak je vykonávané v rámci be%nej podnikate$skej #innosti úpadcu.

(4) Ak správca pokra#uje v prevádzkovaní podniku, majetok patriaci k podniku mô%e zapísa& do súpisu
jednou polo%kou; po ukon#ení prevádzky správca bez zbyto#ného odkladu zapí"e majetok patriaci k
podniku ako samostatné súpisové zlo%ky majetku.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a% 4 sa rovnako vz&ahujú na prevádzkovanie #asti podniku.

§ 89
Zákaz uzatvárania zmlúv so spriaznen!mi osobami

Pri prevádzkovaní úpadcovho podniku alebo jeho #asti alebo správe majetku podliehajúceho konkurzu
správca nesmie uzatvori& zmluvu s osobou, ktorá je spriaznená s ním alebo úpadcom, iba%e s t!m súhlasil
príslu"n! orgán.

§ 90
Povinnosti správcu pri uschovávaní písomností

Správca je povinn! po ukon#ení prevádzky úpadcovho podniku

a) oznámi& do jedného mesiaca túto skuto#nos& Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom
príslu"ného "tátneho ústredného archívu alebo "tátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnos&ou, 17)

b) vypracova& do "iestich mesiacov návrh na vyradenie registratúrnych záznamov a predlo%i& ho príslu"nému
"tátnemu archívu, 
c) odovzda& registratúrne záznamy navrhnuté na odovzdanie do archívu a archívne dokumenty príslu"nému
"tátnemu archívu, 
d) zabezpe#i& vyradenie a ulo%enie registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty do
uplynutia lehôt ulo%enia a oznámi& príslu"nému "tátnemu archívu miesto, kde sú ulo%ené.

Tretí oddiel
Spe"a#ovanie majetku

§ 91
Spe"a#ovanie

(1) Spe'a%ovaním sa rozumie prevedenie v"etkého majetku, ktor! podlieha konkurzu, na pe'a%né
prostriedky v eurách na ú#el uspokojenia verite$ov. Za spe'a%ovanie sa pova%uje aj zabezpe#enie pe'a%nej
hotovosti úpadcu, prijímanie plnení z úpadcov!ch pe'a%n!ch poh$adávok a odplatn! prevod úpadcovho
podniku alebo jeho #asti.

(2) Ú#elom spe'a%ovania majetku podliehajúceho konkurzu je získa& #o najvy""í v!&a%ok, v #o najkrat"om
#ase, s vynalo%ením #o najni%"ích nákladov. Pri spe'a%ovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca
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postupuje spôsobom, ktor! s odbornou starostlivos"ou vyberie tak, aby #o najlep$ie splnil ú#el spe%a&ovania
a dodr&al pravidlá spe%a&ovania ustanovené t!mto zákonom.

(3) Správca ustanoven! pri vyhlásení konkurzu bezodkladne spe%a&í majetok, ktor! je bezprostredne
ohrozen! skazou, zni#ením alebo in!m podstatn!m znehodnotením; pokyn príslu$ného orgánu ani
rozhodnutie súdu sa nevy&aduje. In! majetok mô&e správca za#a" spe%a&ova" a& po konaní prvej schôdze
verite'ov.

(4) O spe%a&ovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie preh'adnú evidenciu; evidenciu vedie
osobitne pre v$eobecnú podstatu a osobitne pre ka&dú oddelenú podstatu. Po spe%a&ení ka&dej súpisovej
zlo&ky majetku správca priradí v!"a&ok zo spe%a&enia tej súpisovej zlo&ke majetku, ktorá bola predmetom
spe%a&enia. Ak správca spolo#ne spe%a&í viaceré súpisové zlo&ky majetku a jednotlivé v!"a&ky nie je mo&né
ur#i", spolo#n! v!"a&ok správca pomerne rozpo#íta medzi dotknuté súpisové zlo&ky majetku pod'a ich
vzájomnej hodnoty, pri#om vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.

(5) V!"a&ok zo spe%a&enia majetku podliehajúceho konkurzu správca ulo&í na ú#et v banke; úroky
vyplatené bankou za zostatok na ú#te sa pova&ujú za v!"a&ok zo spe%a&enia majetku podliehajúceho
konkurzu.

§ 92
Spôsob spe!a"ovania majetku

(1) Správca mô&e na ú#ely spe%a&enia majetku

a) vyhlási" verejnú obchodnú sú"a&, 
b) poveri" predajom majetku dra&obníka, 8)

c) poveri" predajom majetku obchodníka s cenn!mi papiermi, 
d) zorganizova" dra&bu, ponukové konanie alebo in! sú"a&n! proces smerujúci k predaju majetku, 
e) preda" majetok in!m vhodn!m spôsobom.

(2) Pri spe%a&ení podniku správca prevedie na kupujúceho zmluvou v$etky 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 nepe%a&né záväzky
z pracovnoprávnych vz"ahov uveden!ch v zmluve. Na zmluvu, ktorou správca spe%a&í úpadcov podnik, sa
primerane pou&ijú ustanovenia osobitného predpisu.18) Na spe%a&enie #asti úpadcovho podniku sa toto
ustanovenie pou&ije primerane.

(3) Podnik, #as" podniku alebo podstatnú #as" majetku patriaceho k podniku, na ktorého prevádzkovanie sa
vy&aduje povolenie alebo licencia pod'a osobitného predpisu, mô&e správca previes" na ú#ely (al$ieho
prevádzkovania len na osobu, ktorá má príslu$né povolenie alebo licenciu. To platí primerane aj na nájom
podniku, #asti podniku alebo podstatnej #asti majetku patriaceho k podniku úpadcu.

(4) Ak predaj ur#itého majetku upravujú osobitné predpisy, 19) správca spe%a&í majetok prostredníctvom
oprávnenej osoby pod'a osobitného predpisu.19)

(5) Na spe%a&ovanie bytov a spe%a&ovanie nebytov!ch priestorov sa pou&ijú ustanovenia osobitného
predpisu.20)

(6) Ak správca spe%a&uje majetok podliehajúci konkurzu inak ako predajom podniku, #asti podniku alebo
podstatnej #asti majetku patriaceho k podniku, mô&e spe%a&i" nehnute'nos" podliehajúcu konkurzu len
dra&bou; t!m nie je dotknuté ustanovenie § 93 ods. 1. Na dra&bu organizovanú správcom sa primerane
pou&ijú ustanovenia osobitného predpisu;8) oznámenia súvisiace s dra&bou správca zverej%uje v
Obchodnom vestníku.

§ 93
Vecné práva k majetku pri jeho odplatnom prevode

(1) Pri spe%a&ovaní majetku správca nie je viazan! zmluvn!mi predkupn!mi právami. V prípade
spe%a&ovania majetku, ku ktorému sa via&e zákonné predkupné právo alebo predkupné právo zriadené ako
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vecné právo, správca písomne ponúkne predmet predkupného práva za podmienok ustanoven!ch
osobitn!mi predpismi21) tomu, kto je z predkupného práva oprávnen!; ak osobitn! predpis neustanovuje
krat"iu lehotu, správca nie je t!mto predkupn!m právom viazan!, ak oprávnen! predkupné právo nevyu#ije
do 60 dní od doru$enia písomnej ponuky.

(2) Spe%a#ením majetku zanikajú v"etky zabezpe$ovacie práva okrem zabezpe$ovacieho práva k majetku
tretej osoby, ktoré je v skor"om poradí ako zabezpe$ovacie právo, ktoré zabezpe$uje záväzok úpadcu.
(3) Kupujúci pri odplatnom prevode veci zapísanej do súpisu nadobudne vlastnícke právo aj vtedy, ke&
úpadca nebol vlastníkom tejto veci, iba#e vedel alebo musel vedie', #e úpadca alebo tretia osoba, ktorej
majetok zabezpe$uje záväzok úpadcu, nie je vlastníkom veci. Správca zodpovedá pôvodnému vlastníkovi
veci za "kodu, ktorá mu t!m vznikla, iba#e preuká#e, #e konal s odbornou starostlivos'ou.

ÔSMA HLAVA
USPOKOJENIE VERITE!OV

§ 94
Zabezpe"ení veritelia

Zabezpe$ená poh(adávka zabezpe$eného verite(a sa v zistenom rozsahu uspokojí z v!'a#ku spe%a#enia
majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpe$eného verite(a, ktor! zv!"il po odpo$ítaní poh(adávok proti
oddelenej podstate. Ak nie je mo#né uspokoji' zabezpe$enú poh(adávku zabezpe$eného verite(a v celom
rozsahu, vo zvy"nom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpe$ená poh(adávka.

§ 95
Nezabezpe"ení veritelia

(1) Nezabezpe$ené poh(adávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z v!'a#ku spe%a#enia majetku tvoriaceho
v"eobecnú podstatu, ktor! zv!"il po odpo$ítaní poh(adávok proti v"eobecnej podstate. Ak nie je mo#né
uspokoji' nezabezpe$ené poh(adávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne pod(a ich vzájomnej v!"ky.

(2) Poh(adávky spojené so záväzkom podriadenosti pod(a osobitného predpisu1a) (&alej len "podriadené
poh(adávky") sa v zistenom rozsahu uspokoja z v!'a#ku zo spe%a#enia majetku tvoriaceho v"eobecnú
podstatu, ktor! vo v"eobecnej podstate zv!"il po úplnom uspokojení in!ch nezabezpe$en!ch poh(adávok.
Ak nie je mo#né uspokoji' podriadené poh(adávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne pod(a ich
vzájomnej v!"ky.

(3) Tak isto ako podriadená poh(adávka sa uspokojí tie# zmluvná pokuta a poh(adávka, ktorá patrí alebo
patrila verite(ovi, ktor! je alebo bol spriaznen! s úpadcom; na prípadné zabezpe$enie t!chto poh(adávok
zabezpe$ovacím právom sa v konkurze neprihliada.

§ 96
Rozvrh

(1) Prihlásené poh(adávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpe$ené poh(adávky uspokojí na
základe rozvrhu zo v"eobecnej podstaty; zabezpe$enú poh(adávku uspokojí na základe rozvrhu z oddelenej
podstaty. V rozvrhu nie je mo#né prizna' verite(ovi viac, ako si uplatnil v prihlá"ke. 

(2) Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam poh(adávok proti podstate, ktoré boli alebo majú by'
uspokojené z v!'a#ku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a
sumy, v akej boli alebo majú by' poh(adávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer
zostavi' rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.

(3) Verite(sk! v!bor, dotknut! zabezpe$en! verite( a ka#d!, kto tvrdí, #e je verite(om poh(adávky proti
podstate, je oprávnen! do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu poh(adávok proti podstate do
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neho nahliadnu! a podaním na predpísanom tla"ive namietnu! u správcu poradie poh#adávky proti podstate.
Námietka musí by! podaná v"as u správcu na predpísanom tla"ive a musí by! v$dy odôvodnená, inak sa na
%u neprihliada.

(4) Námietkou poradia poh#adávky proti podstate sa rozumie aj námietka, $e poh#adávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo $e nemá by! zaradená do zoznamu alebo $e má by! zaradená do zoznamu v
inom rozsahu, ako rozsahu ur"enom správcom.

(5) Správca pod#a ním zostaveného zoznamu poh#adávok proti podstate a uplatnen&ch námietok do 45 dní
od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktor& predlo$í na schválenie príslu'nému orgánu.
Ak príslu'n& orgán rozvrh v lehote ur"enej správcom neschváli, predlo$í ho správca bez zbyto"ného odkladu
súdu, ktor& rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predlo$enie súdu na
schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú "as! v&!a$ku správca bez zbyto"ného odkladu vydá
verite#ovi; spornú "as! v&!a$ku správca uschová a vydá ju verite#ovi na základe právoplatného rozhodnutia
súdu. 

(6) Poveren& "len verite#ského v&boru alebo verite#, ktor& podal námietku, sa mô$e do 60 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu poh#adávok proti podstate domáha!, aby súd uznesením ur"il poradie
poh#adávky proti podstate; v návrhu sa mô$e domáha! len toho, "o uviedol v námietke. Ak návrh v tejto
lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Vo"i uzneseniu, ktor&m súd rozhodol o námietke, je
prípustné odvolanie.

(7) Náklady uspokojenia poh#adávky zná'a verite# sám.

§ 97
Rozvrh z oddelenej podstaty

(1) Rozvrh z oddelenej podstaty správca zostaví bez zbyto"ného odkladu po spe%a$ení majetku oddelenej
podstaty; v&!a$ky, ktoré majú by! pod#a rozvrhu vydané na sporné poh#adávky, správca uschová. 

(2) Ak to povaha veci pripú'!a, správca zostaví aj "iastkov& rozvrh z oddelenej podstaty. Príslu'n& orgán sa
mô$e domáha!, aby súd prikázal správcovi "iastkov& rozvrh zostavi! a v akom rozsahu.

§ 98
Rozvrh zo v!eobecnej podstaty

(1) Rozvrh zo v'eobecnej podstaty správca zostaví bez zbyto"ného odkladu po spe%a$ení majetku
v'eobecnej podstaty; v&!a$ky, ktoré majú by! pod#a rozvrhu vydané na sporné poh#adávky, správca
uschová.

(2) Ak to povaha veci pripú'!a, správca zostaví aj "iastkov& rozvrh zo v'eobecnej podstaty. Verite#sk& v&bor
sa mô$e domáha!, aby súd prikázal správcovi "iastkov& rozvrh zostavi! a v akom rozsahu.

§ 99
Uspokojenie popret"ch a podmienen"ch poh#adávok

(1) Do rozvrhu sa zah(%ajú aj podmienené poh#adávky a popreté poh#adávky; to neplatí pre popreté
poh#adávky, na ktoré sa v konkurze neprihliada.

(2) V&!a$ok zo spe%a$enia majetku podliehajúceho konkurzu ur"en& pod#a rozvrhu na uspokojenie popretej
poh#adávky správca vydá verite#ovi a$ po zistení popretej poh#adávky v rozsahu jej zistenia; vo zvy'nom
rozsahu správca rozvrhne v&!a$ok nov&m rozvrhom.

(3) V&!a$ok zo spe%a$enia majetku podliehajúceho konkurzu ur"en& pod#a rozvrhu na uspokojenie
podmienenej poh#adávky správca vydá podmienenému verite#ovi, a$ ke) podmienená poh#adávka vznikne.
Ak sa vznik podmienenej poh#adávky stane nemo$n&m alebo podmienená poh#adávka vznikne v men'om
rozsahu, ako bola prihlásená, správca rozvrhne zvy'n& v&!a$ok nov&m rozvrhom. Ak podmienená
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poh!adávka nevznikne ani do kone"ného rozvrhu v#$a%ku, v konkurze sa na podmienenú poh!adávku u%
neprihliada.

§ 100
Vylú!enie niektor"ch poh#adávok z uspokojenia

(1) Z uspokojenia v konkurze je vylú"ené príslu&enstvo prihlásen#ch poh!adávok, na ktoré vznikol nárok po
vyhlásení konkurzu.

(2) Z uspokojenia v konkurze sú vylú"ené aj

a) trovy ú"astníkov konania, ktoré im vznikli ú"as$ou v konkurznom konaní a v konaniach súvisiacich s
t#mto konaním, ak tento zákon neustanovuje inak, 
b) nároky verite!ov z bezodplatn#ch právnych úkonov, 
c) mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli ulo%ené
alebo prirástli po vyhlásení konkurzu, 
d) tresty postihujúce majetok úpadcu ulo%ené v trestnom konaní.

(3) Z uspokojenia v konkurze sú vylú"ené aj nároky verite!ov zo zodpovednosti za &kodu spôsobenú
dl%níkom nesplnením povinnosti v"as poda$ návrh na vyhlásenie konkurzu; to neplatí, ak ide o nároky vo"i
osobám povinn#m poda$ návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dl%níka.

§ 101
Kone!n" rozvrh pre nezabezpe!en"ch verite#ov

(1) Po úplnom spe'a%ení majetku zapísaného do súpisu, ukon"ení v&etk#ch sporov o ur"ení poh!adávok a
ukon"ení v&etk#ch sporov, ktor#mi mô%e by$ dotknut# majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpe"en#ch verite!ov kone"n# rozvrh v#$a%ku ((alej len "kone"n# rozvrh
v#$a%ku"). Na ten ú"el správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh kone"ného rozvrhu v#$a%ku a ním
ur"enú lehotu nie krat&iu ako 15 dní a nie dlh&iu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh kone"ného rozvrhu
v#$a%ku správca pred jeho zverejnením doru"í jednotliv#m "lenom verite!ského v#boru.

(2) Návrh kone"ného rozvrhu v#$a%ku okrem rozvrhu zvy&ného v#$a%ku zo spe'a%enia majetku
podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe v&etky predchádzajúce rozvrhy v#$a%kov vrátane rozvrhov
v#$a%kov oddelen#ch podstát.

DEVIATA HLAVA
ZRU$ENIE KONKURZU

§ 102
Zru%enie konkurzu

(1) Súd rozhodne aj bez návrhu o zru&ení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, %e majetok úpadcu
neposta"uje ani na úhradu poh!adávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene a v#davkoch
správcu, ktoré sa platia z majetku dl%níka, preddavku na úhradu odmeny a v#davkov predbe%ného správcu
alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.

(2) Súd rozhodne aj bez návrhu o zru&ení konkurzu, ak zistí, %e tu nie sú predpoklady na konkurz; o odmene
a v#davkoch správcu rozhodne ako pri zru&ení konkurzu pre nedostatok majetku.
(3) Súd rozhodne na návrh správcu o zru&ení konkurzu po splnení kone"ného rozvrhu v#$a%ku.

(4) Uznesenie o zru&ení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tie% doru"í
úpadcovi a správcovi do vlastn#ch rúk. Proti uzneseniu je oprávnen# odvolanie správca a verite!, ktorého
zistená poh!adávka nebola "o i len s"asti uspokojená.
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(5) Právoplatnos! uznesenia o zru"ení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia
zanikajú ú#inky konkurzu pod$a § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 a% 51, § 53 a% 56 a funkcia verite$ského v&boru,
ak bol ustanoven&. Platnos! a ú#innos! úkonov vykonan&ch po#as konkurzu t&m nie je dotknutá.

(6) Ku d'u zru"enia konkurzu správca uzavrie ú#tovné knihy a zostaví individuálnu ú#tovnú závierku pod$a
osobitn&ch predpisov.1) Správca tie% odovzdá úpadcovi, prípadne likvidátorovi v"etky potrebné doklady,
zostávajúci majetok a zaistí (al"ie #innosti súvisiace so zru"ením konkurzu. Po vykonaní t&chto #inností súd
odvolá správcu z funkcie.

§ 103

(1) Konkurz sa zru"uje tie% uznesením, ktor&m odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stup'a zru"il alebo
zmenil v #asti o vyhlásení konkurzu. Uznesenie súd doru#í úpadcovi a správcovi; uznesenie tie%
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú
ú#inky konkurzu pod$a § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 a% 51, § 53 a% 56, obnovujú sa zabezpe#ovacie práva, ktoré
zanikli pod$a § 29 ods. 2, a zaniká funkcia správcu a funkcia verite$ského v&boru, ak bol ustanoven&.

(2) V uznesení pod$a odseku 1 súd rozhodne o odmene správcu. Odmenu správcu pod$a rozhodnutia súdu
platí ten, kto podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

§ 104

Ak úpadca, ktor& je fyzickou osobou, po#as konkurzu zomrie, nastupujú na jeho miesto v rozsahu majetku
podliehajúceho konkurzu jeho dedi#ia, prípadne "tát, ak dedi#ov niet alebo dedi#stvo odmietli.

§ 105

Na základe zoznamu poh$adávok mo%no po zru"ení konkurzu poda! návrh na v&kon rozhodnutia alebo
exekúciu pre zistenú poh$adávku, ktorú úpadca v lehote ur#enej správcom v&slovne nenamietol. Zoznam
poh$adávok po zru"ení konkurzu správca ulo%í na súde.

DESIATA HLAVA
OSOBITNÉ KONKURZNÉ USTANOVENIA

§ 106
Mal! konkurz

(1) Súd uznesením o otvorení malého konkurzu uzná konkurz za mal&, ak je vyhlásen& na fyzickú osobu,
ktorá nie je podnikate$om.

(2) Súd mô%e uznesením o otvorení malého konkurzu uzna! konkurz za mal&, ak sú splnené aspo' dva
nasledujúce predpoklady:

a) majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevy"uje 165 000 eur, 
b) obrat úpadcu dosiahnut& v poslednom uzatvorenom ú#tovnom období pred vyhlásením konkurzu
neprev&"il 333 000 eur, 
c) úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 verite$ov.

(3) O otvorení malého konkurzu rozhodne súd pri vyhlásení konkurzu. Súd mô%e uzna! konkurz za mal& aj
po#as konkurzu, ak mo%no od toho o#akáva! zna#né v&hody pre jeho r&chlos!, úspornos! alebo efektívnos!.
Súd mô%e uzna! konkurz za mal& aj bez návrhu.
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(4) Ak súd po!as konkurzu zistí, "e nie sú splnené predpoklady, aby konkurz mohol by# uznan$ za mal$, aj
bez návrhu uznesenie o otvorení malého konkurzu zru%í.

§ 107
Obsah malého konkurzu

(1) V uznesení o otvorení malého konkurzu alebo v uznesení o úprave rozsahu malého konkurzu mô"e súd
skráti# lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnú# o in$ch opatreniach v záujme !o najr$chlej%ieho,
najúspornej%ieho a najefektívnej%ieho vedenia konkurzného konania.

(2) V malom konkurze volí schôdza verite&ov namiesto verite&ského v$boru jedného zástupcu verite&ov.

§ 107a

(1) Ak príslu%n$ súd22a) doru!í konkurznému súdu právoplatné rozhodnutie o ulo"ení trestu prepadnutia
majetku alebo ochranného opatrenia zhabania majetku, konkurzn$ súd bezodkladne bez návrhu rozhodne o
vyhlásení konkurzu na majetok toho, komu bol tak$to trest alebo ochranné opatrenie ulo"en$. Konkurzn$
súd rozhoduje uznesením, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. 

(2) V konaní pod&a odseku 1
a) konkurzn$ súd ustanoví alebo odvolá správcu na základe návrhu orgánu %tátnej správy príslu%ného pod&a
osobitného predpisu, 22b) ktor$ bude spravova# majetok %tátu pod&a písmena d) ('alej len "do!asn$
správca"), 
b) právo popiera# prihlásené poh&adávky má len správca a do!asn$ správca, 
c) pôsobnos# príslu%ného orgánu vykonáva do!asn$ správca alebo ním ur!ená osoba, 
d) nárok %tátu z prepadnutia majetku alebo zhabania majetku mo"no uspokoji# a" po uspokojení v%etk$ch
poh&adávok proti podstate a v%etk$ch prihlásen$ch poh&adávok; zostávajúci majetok22c) je správca
povinn$ bez zbyto!ného odkladu po zru%ení konkurzu vyda# do!asnému správcovi.

(3) Miestne príslu%n$ je do!asn$ správca, v ktorého obvode je sídlo konkurzného súdu, ktor$ vyhlásil
konkurz. 

(4) Ak v trestnom konaní22a) bol zaisten$ majetok dl"níka pod&a odseku 1, prevezme správca zaisten$
majetok podliehajúci konkurzu.

(5) Ak bol vyhlásen$ konkurz na osobu, ktorej bol ulo"en$ trest prepadnutia majetku alebo ochranné
opatrenie zhabania majetku predt$m, ako dôjde rovnopis rozhodnutia konkurznému súdu pod&a odseku 1,
odstúpi tento konkurzn$ súd doru!ené rozhodnutie do troch dní konkurznému súdu, ktor$ konkurz vyhlásil.
D(om doru!enia rovnopisu rozhodnutia na konkurzn$ súd, na ktorom prebieha konkurz na osobu, ktorej bol
ulo"en$ trest prepadnutia majetku alebo ochranné opatrenie zhabania majetku, právomoc príslu%ného orgánu
prechádza na do!asného správcu. Právne ú!inky úkonov, ktoré nastali v konaní predt$m, ako pre%la
právomoc príslu%ného orgánu na do!asného správcu, zostávajú zachované.

TRETIA !AS"
RE#TRUKTURALIZÁCIA

PRVÁ HLAVA
RE#TRUKTURALIZA!N$ POSUDOK

§ 108
Poverenie správcu vypracovaním re%trukturaliza&ného posudku
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(1) Ak dl!níkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku, mô!e poveri" správcu vypracovaním re#trukturaliza$ného
posudku (%alej len "posudok") na ú$ely zistenia, $i sú splnené predpoklady na jeho re#trukturalizáciu. T&m
nie je dotknutá povinnos" dl!níka v$as poda" návrh na vyhlásenie konkurzu.

(2) Ak sa jeden verite' alebo viacerí veritelia dohodli s dl!níkom na poskytnutí potrebnej sú$innosti, mô!u
poveri" správcu vypracovaním posudku aj sami.

(3) Poveri" vypracovaním posudku mo!no len osobu zapísanú do zoznamu správcov.

§ 109
Príprava posudku

(1) Správca pri príprave posudku zis"uje finan$nú situáciu a obchodnú situáciu dl!níka a pod'a t&chto
zistení vo vypracovanom posudku odporu$í alebo neodporu$í re#trukturalizáciu dl!níka. Ak správca
re#trukturalizáciu dl!níka odporu$í, v posudku navrhne aj mo!n& spôsob jej uskuto$nenia.

(2) Posudok je správca povinn& vypracova" nestranne a s odbornou starostlivos"ou. Tí, ktorí správcu
prípravou posudku poverili, sú povinní poskytnú" správcovi potrebnú sú$innos", najmä v#etky dokumenty,
informácie a vysvetlenia potrebné na riadne vypracovanie posudku.

(3) Správca mô!e odporu$i" re#trukturalizáciu dl!níka, ak

a) dl!ník vykonáva podnikate'skú $innos", 
b) dl!níkovi hrozí úpadok alebo u! je v úpadku, 
c) mo!no odôvodnene predpoklada" zachovanie aspo( podstatnej $asti prevádzky podniku dl!níka a
d) v prípade povolenia re#trukturalizácie mo!no odôvodnene predpoklada" vä$#í rozsah uspokojenia
verite'ov dl!níka ako v prípade vyhlásenia konkurzu.

(4) Ak správca neodporu$í re#trukturalizáciu, i ke% v $ase vypracovania posudku na to boli splnené
predpoklady, zodpovedá tomu, pre koho posudok vypracoval, za #kodu, ktorú mu t&m spôsobí, iba!e
preuká!e, !e re#trukturalizáciu neodporu$il v dôsledku nedostatku sú$innosti dl!níka.

(5) Ak správca odporu$í re#trukturalizáciu, i ke% v $ase vypracovania posudku na to neboli splnené
predpoklady, zodpovedá verite'om dl!níka za #kodu, ktorú im t&m spôsobí, iba!e preuká!e, !e konal s
odbornou starostlivos"ou.

§ 110
Nále!itosti posudku

(1) Posudok obsahuje

a) presné ozna$enie dl!níka, 
b) podrobnú charakteristiku podnikate'skej $innosti dl!níka, 
c) zistenie, $i dl!níkovi hrozí úpadok alebo $i je v úpadku a kedy úpadok nastal spolu s odôvodnením, pre$o
úpadok hrozí, prípadne pre$o úpadok nastal, 
d) podrobn& opis opatrení prijat&ch dl!níkom na predídenie úpadku, 
e) podrobn& opis finan$nej situácie a obchodnej situácie dl!níka, 
f) podrobné zhodnotenie právnych úkonov dl!níka, pri ktor&ch mo!no s odbornou starostlivos"ou
predpoklada" ich odporovate'nos", 
g) odporu$enie alebo neodporu$enie re#trukturalizácie dl!níka spolu s podrobn&m odôvodnením, pre$o sa
re#trukturalizácia odporu$ila alebo neodporu$ila, 
h) de( vyhotovenia posudku.

(2) Posudok, v ktorom správca odporu$il re#trukturalizáciu, musí obsahova" tie!

a) zhodnotenie verite'ov dl!níka z h'adiska ich práv a ekonomick&ch záujmov, 
b) podrobn& rozbor predpokladov, za ktor&ch mo!no zachova" prevádzku podniku dl!níka alebo jej
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podstatnú !as", podrobn# rozbor opatrení potrebn#ch na splnenie t#chto predpokladov a okolnosti
odôvod$ujúce reálnos" splnenia t#chto opatrení, 
c) podrobn# rozbor mo%n#ch metód re&trukturalizácie a podmienok uskuto!nite'nosti jednej alebo viacer#ch
metód re&trukturalizácie spolu s odôvodnením, pre!o v prípade povolenia re&trukturalizácie mo%no
odôvodnene predpoklada" vä!&í rozsah uspokojenia verite'ov dl%níka ako v prípade vyhlásenia konkurzu, 
d) vymedzenie právnych úkonov dl%níka, ktoré majú po povolení re&trukturalizácie dl%níka podlieha"
súhlasu správcu.

(3) Posudok mô%e v prílohe obsahova" návrh re&trukturaliza!ného plánu a záväzné vyjadrenia dl%níka a
jedného alebo viacer#ch verite'ov dl%níka k návrhu re&trukturaliza!ného plánu.

DRUHÁ HLAVA
POVOLENIE RE!TRUKTURALIZÁCIE

§ 111
Návrh na povolenie re"trukturalizácie

(1) Návrh na povolenie re&trukturalizácie sa podáva na príslu&nom súde. Návrh na povolenie
re&trukturalizácie je oprávnen# poda" dl%ník alebo verite'.

(2) Dl%ník je oprávnen# poda" návrh na povolenie re&trukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním
posudku a správca vo vypracovanom posudku nie star&om ako 30 dní jeho re&trukturalizáciu odporu!il.

(3) Verite' je oprávnen# poda" návrh na povolenie re&trukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním
posudku a správca vo vypracovanom posudku nie star&om ako 30 dní re&trukturalizáciu dl%níka odporu!il a
dl%ník s podaním tohto návrhu súhlasil.

§ 112
Nále#itosti návrhu

(1) Návrh na povolenie re&trukturalizácie musí obsahova" v&eobecné nále%itosti návrhu pod'a osobitného
predpisu.4) Podpis navrhovate'a musí by" v návrhu úradne osved!en#.

(2) Navrhovate' je povinn# k návrhu na povolenie re&trukturalizácie pripoji" posudok správcu, zoznam
majetku dl%níka, zoznam záväzkov dl%níka, zoznam osôb spriaznen#ch s dl%níkom a poslednú riadnu
individuálnu ú!tovnú závierku dl%níka spolu s mimoriadnou individuálnou ú!tovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna ú!tovná závierka; ak bola individuálna ú!tovná
závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinn# pripoji" aj správu audítora.

(3) Ak návrh na povolenie re&trukturalizácie podáva verite', k návrhu je povinn# pripoji" aj úradne
osved!ené vyhlásenie dl%níka, %e je v úpadku a %e súhlasí s podaním návrhu na povolenie re&trukturalizácie.

§ 113
Za$atie re"trukturaliza$ného konania

(1) Ak súd zistí, %e návrh na povolenie re&trukturalizácie sp($a zákonom predpísané nále%itosti, najneskôr do
15 dní od doru!enia návrhu rozhodne o za!atí re&trukturaliza!ného konania. Inak návrh na povolenie
re&trukturalizácie v rovnakej lehote uznesením odmietne; uznesenie súd doru!í navrhovate'ovi.

(2) Súd nevyz#va navrhovate'a na opravu ani doplnenie neúplného alebo nesprávneho návrhu na povolenie
re&trukturalizácie. Súd návrh verite'a na povolenie re&trukturalizácie pred za!atím re&trukturaliza!ného
konania dl%níkovi nedoru!uje ani dl%níka nevyz#va, aby sa k návrhu na povolenie re&trukturalizácie
vyjadril.
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(3) O za!atí re"trukturaliza!ného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku; zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa za!ína re"trukturaliza!né konanie. Iné
rozhodnutia alebo písomnosti súdu vydané pred za!atím re"trukturaliza!ného konania sa v Obchodnom
vestníku nezverej#ujú.
(4) Za!atie re"trukturaliza!ného konania bráni tomu, aby sa na toho istého dl$níka za!alo iné
re"trukturaliza!né konanie. Ak po!as re"trukturaliza!ného konania dôjde súdu %al"í návrh na povolenie
re"trukturalizácie t&kajúci sa toho istého dl$níka, súd návrh na povolenie re"trukturalizácie odmietne.

§ 114
Ú!inky za!atia re"trukturaliza!ného konania

(1) Za!atie re"trukturaliza!ného konania má tieto ú!inky:

a) dl$ník je povinn& obmedzi' v&kon svojej !innosti na be$né právne úkony; iné právne úkony dl$níka
podliehajú súhlasu správcu, ktor& vypracoval posudok, 
b) pre poh(adávku, ktorá sa v re"trukturalizácii uplat#uje prihlá"kou, nemo$no za!a' konanie o v&kon
rozhodnutia alebo exeku!né konanie na majetok patriaci dl$níkovi; u$ za!até konania o v&kon rozhodnutia
alebo exeku!né konania sa preru"ujú, 
c) pre zabezpe!enú poh(adávku, ktorá sa v re"trukturalizácii uplat#uje prihlá"kou, nemo$no za!a' ani
pokra!ova' vo v&kone zabezpe!ovacieho práva na majetok patriaci dl$níkovi, 
d) druhá zmluvná strana nemô$e vypoveda' zmluvu uzatvorenú s dl$níkom alebo od nej odstúpi' pre
ome"kania dl$níka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred za!atím
re"trukturaliza!ného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je
neú!inné, 
e) zmluvné dojednania umo$#ujúce druhej zmluvnej strane vypoveda' zmluvu uzatvorenú s dl$níkom alebo
od nej odstúpi' z dôvodu re"trukturaliza!ného konania alebo konkurzného konania sú neú!inné, 
f) poh(adávku, ktorá sa v re"trukturalizácii uplat#uje prihlá"kou, nemo$no vo!i dl$níkovi zapo!íta'.

(2) Právne úkony dl$níka mô$e správca schváli', len ak zhodnotia majetok dl$níka alebo ak sú potrebné na
dosiahnutie ú!elu re"trukturalizácie. Dl$ník je povinn& na tento ú!el poskytnú' správcovi v"etky informácie
o schva(ovanom právnom úkone a inú s t&m súvisiacu sú!innos'. Ak dl$ník urobí právny úkon podliehajúci
súhlasu správcu bez súhlasu správcu, platnos' právneho úkonu t&m nie je dotknutá, právnemu úkonu v"ak
mo$no v konkurze odporova', ak bol na majetok dl$níka do dvoch rokov od za!atia re"trukturaliza!ného
konania vyhlásen& konkurz.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, ú!inky za!atia re"trukturaliza!ného konania zanikajú zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení re"trukturaliza!ného konania v Obchodnom
vestníku; oznam súd zverejní v Obchodnom vestníku bezodkladne po tom, !o uznesenie nadobudne
právoplatnos'.

§ 115
Spä#vzatie návrhu

(1) Navrhovate( mô$e vzia' svoj návrh na povolenie re"trukturalizácie spä' a$ do vydania uznesenia o
povolení re"trukturalizácie. Po za!atí re"trukturaliza!ného konania je na spä'vzatie návrhu na povolenie
re"trukturalizácie potrebn& súhlas v"etk&ch ú!astníkov re"trukturaliza!ného konania.

(2) Ak je návrh na povolenie re"trukturalizácie vzat& spä' pod(a odseku 1 po za!atí re"trukturaliza!ného
konania, súd re"trukturaliza!né konanie bezodkladne uznesením zastaví.

§ 116
Povolenie re"trukturalizácie

(1) Ak sú splnené predpoklady, aby súd povolil re"trukturalizáciu, súd najneskôr do 30 dní od za!atia
re"trukturaliza!ného konania uznesením rozhodne o povolení re"trukturalizácie. Inak re"trukturaliza!né
konanie v rovnakej lehote uznesením zastaví.
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(2) Súd povolí re!trukturalizáciu, ak

a) posudok sp"#a zákonom predpísané nále$itosti, 
b) obsah posudku je jasn% a zrozumite&n%, 
c) posudok vypracoval správca zapísan% do zoznamu správcov, ktor% má v obvode krajského súdu, v ktorom
sídli príslu!n% súd, zriadenú kanceláriu, 
d) posudok v 'ase podania návrhu na povolenie re!trukturalizácie nebol star!í ako 30 dní od jeho
vypracovania, 
e) správca poveren% vypracovaním posudku re!trukturalizáciu dl$níka odporu'il a zo záverov posudku je
zrejmé, $e na odporu'enie re!trukturalizácie boli splnené predpoklady.

(3) Ak v 'ase rozhodovania súdu o povolení re!trukturalizácie uplynulo od vypracovania posudku viac ako
60 dní, súd pred rozhodnutím o povolení re!trukturalizácie vypo'uje správcu, 'i sa zásadne nezmenili
pomery dl$níka, 'i sú závery posudku aktuálne a 'i mo$no predpoklada( úspe!nú re!trukturalizáciu.

(4) V uznesení o povolení re!trukturalizácie súd ustanoví správcu, vyzve verite&ov, aby v zákonnej lehote
prihlásili poh&adávky, a ur'í rozsah právnych úkonov dl$níka, ktoré majú po'as re!trukturalizácie podlieha(
súhlasu správcu; v uznesení tie$ pou'í verite&ov o spôsobe prihlasovania poh&adávok, následkoch
nedodr$ania lehoty na prihlasovanie poh&adávok a následkoch nesprávneho prihlásenia poh&adávok. Do
funkcie správcu súd ustanoví toho, kto vypracoval posudok. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; uznesenie tie$ doru'í ú'astníkom re!trukturaliza'ného konania, ustanovenému
správcovi, príslu!nému registrovému súdu, príslu!nému da#ovému orgánu a colnému riadite&stvu.
(5) Uznesenie o zastavení re!trukturaliza'ného konania súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Proti uzneseniu je oprávnen% poda( odvolanie ka$d% ú'astník re!trukturaliza'ného konania. Ak odvolací
súd zistí, $e súd prvého stup#a rozhodol o zastavení re!trukturaliza'ného konania nesprávne, rozhodnutie
súdu prvého stup#a zmení tak, $e povolí re!trukturalizáciu; inak rozhodnutie súdu prvého stup#a potvrdí.
Odvolací súd rozhodne o odvolaní najneskôr do 30 dní od predlo$enia veci.

§ 117
Návrh dl!níka na vyhlásenie konkurzu

(1) Dl$ník mô$e po'as re!trukturaliza'ného konania a$ do vydania uznesenia o povolení re!trukturalizácie
po$iada( súd, aby vyhlásil konkurz. Ak dl$ník po$iada súd o vyhlásenie konkurzu, súd jedn%m uznesením
zastaví re!trukturaliza'né konanie, za'ne konkurzné konanie a vyhlási na majetok dl$níka konkurz. V
uznesení súd ustanoví správcu postupom pod&a § 40 ods. 1. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením uznesenia zanikajú ú'inky za'atia re!trukturaliza'ného konania.
Uznesenie súd doru'í ú'astníkom re!trukturaliza'ného konania a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

(2) Ak prebieha iné konkurzné konanie, súd prebiehajúce konkurzné konanie po rozhodnutí pod&a odseku 1
uznesením zastaví.

§ 118
Za"atie re#trukturalizácie

(1) Povolením re!trukturalizácie sa za'ína re!trukturalizácia. Re!trukturalizácia sa pova$uje za povolenú
zverejnením uznesenia o povolení re!trukturalizácie v Obchodnom vestníku.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, re!trukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dl$níka za'alo
alebo prebiehalo konkurzné konanie; ak po'as re!trukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie
konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne.

(3) Povolením re!trukturalizácie sa konania preru!ené pod&a § 114 ods. 1 písm. b) zastavujú. Ak v t%chto
konaniach u$ do!lo k spe#a$eniu majetku, av!ak v%(a$ok e!te nebol vyplaten% oprávnenému, v%(a$ok po
odpo'ítaní trov konania sa vráti dl$níkovi.

(4) Súdne a rozhodcovské konania o poh&adávkach, ktoré sa v re!trukturalizácii uplat#ujú prihlá!kou, sa
povolením re!trukturalizácie preru!ujú; tieto nároky mo$no uplatni( vo'i dl$níkovi len spôsobom pod&a §
120 ods. 1 a § 124 ods. 4.
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TRETIA HLAVA
Ú!ASTNÍCI RE"TRUKTURALIZA!NÉHO KONANIA A UPLAT#OVANIE

POH$ADÁVOK VERITE$OV V RE"TRUKTURALIZÁCII

§ 119
Ú%astníci re&trukturaliza%ného konania

(1) Ú!astníkmi re"trukturaliza!ného konania sú dl#ník, navrhovate$ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoven%m
t%mto zákonom prihlásili svoje poh$adávky.

(2) Ak sa v re"trukturaliza!nom pláne navrhuje zmena majetkov%ch práv spojen%ch s ú!as&ou na dl#níkovi,
prevod podniku dl#níka alebo jeho !asti alebo zlú!enie, splynutie alebo rozdelenie dl#níka, ú!astníkmi
re"trukturaliza!ného konania sú aj spolo!níci, akcionári alebo !lenovia dl#níka ('alej len "akcionár
dl#níka").

(3) Ú!astníkmi re"trukturaliza!ného konania sú aj 'al"ie osoby, o ktor%ch právach alebo povinnostiach sa
má v re"trukturaliza!nom konaní kona&; tieto osoby sú ú!astníkmi re"trukturaliza!ného konania pre tú !as&
re"trukturaliza!ného konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo povinnostiach.

(4) Na vstup verite$a do re"trukturaliza!ného konania, potvrdenie prevodu alebo prechodu poh$adávky z
jedného ú!astníka re"trukturaliza!ného konania na iného ú!astníka re"trukturaliza!ného konania a zánik
postavenia ú!astníka re"trukturaliza!ného konania sa ustanovenia § 25 a# 27 pou#ijú primerane.

§ 120

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplat(ova& svoje nároky po!as re"trukturalizácie majú len
veritelia, ktorí spôsobom ustanoven%m t%mto zákonom prihlásili svoje poh$adávky. Ak sa tieto nároky v
re"trukturalizácii riadne a v!as neuplatnia prihlá"kou, právo vymáha& tieto nároky vo!i dl#níkovi v prípade
potvrdenia re"trukturaliza!ného plánu súdom zaniká.

(2) Poh$adávky, ktoré vznikli vo!i dl#níkovi po!as re"trukturaliza!ného konania, pracovnoprávne nároky,
na ktoré nárok vznikol za obdobie kalendárneho mesiaca, v ktorom do"lo k za!atiu re"trukturaliza!ného
konania, odmena správcu a nepe(a#né poh$adávky sa v re"trukturalizácii neuplat(ujú prihlá"kou ('alej len
"prednostné poh$adávky"). Na prednostné poh$adávky nepôsobia ú!inky za!atia re"trukturaliza!ného
konania ani sa nezah)(ajú do re"trukturaliza!ného plánu, iba#e s t%m ich veritelia súhlasia.

(3) Za prednostné poh$adávky sa nepova#ujú nároky ru!ite$ov, spoludl#níkov alebo in%ch osôb, ktor%m
vznikne po za!atí re"trukturaliza!ného konania poh$adávka vo!i dl#níkovi, ak budú za neho plni& záväzok,
ktor% vznikol pred za!atím re"trukturaliza!ného konania. Tieto nároky musia by& v re"trukturalizácii
uplatnené prihlá"kou ako podmienené poh$adávky, inak v prípade potvrdenia re"trukturaliza!ného plánu
súdom zaniká právo vymáha& tieto nároky vo!i dl#níkovi.

(4) Ak súd po!as re"trukturalizácie vyhlási na majetok dl#níka konkurz, prednostné poh$adávky, ak vznikli v
súvislosti s prevádzkovaním podniku dl#níka po!as re"trukturaliza!ného konania, sa v konkurze v
nezabezpe!enom rozsahu uspokojujú zo v"eobecnej podstaty pred in%mi nezabezpe!en%mi poh$adávkami.

§ 121
Prihlasovanie poh'adávok

Prihlá"ka sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pri!om správcovi musí by& doru!ená do 30 dní od
povolenia re"trukturalizácie. Na prihlá"ku doru!enú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa
pou#ije primerane.
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§ 122
Nále!itosti prihlá"ky

(1) Ustanovenia § 29 ods. 1 a! 6 a 8 sa pou!ijú primerane. Ak ide o zabezpe"enú poh#adávku, v prihlá$ke sa
musí riadne a v"as uplatni% aj zabezpe"ovacie právo, inak sa poh#adávka v re$trukturalizácii pova!uje za
nezabezpe"enú poh#adávku.

(2) Prihlá$ku mo!no opravi% alebo doplni% len tak, !e sa pôvodná prihlá$ka nahradí u správcu novou
prihlá$kou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie poh#adávok.

(3) Na po!iadanie správca vydá verite#ovi potvrdenie, !e jeho poh#adávka bola zapísaná do zoznamu
poh#adávok.

(4) Ak sú pochybnosti, správca mô!e kedyko#vek po"as re$trukturalizácie predlo!i% prihlá$ku súdu, aby
rozhodol, "i sa na prihlá$ku prihliada.

§ 123
Zoznam poh#adávok

(1) Prihlásené poh#adávky spolu s údajmi uveden&mi v prihlá$ke správca priebe!ne zapisuje do zoznamu
poh#adávok tak, aby zoznam poh#adávok zostavil do 10 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie
poh#adávok; zoznam poh#adávok správca vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch.

(2) Po vyhotovení zoznamu poh#adávok správca bezodkladne doru"í jeden rovnopis zoznamu poh#adávok
na súd.
(3) Správca v rovnakom "ase, ako vyhotoví zoznam poh#adávok, vyzve dl!níka, aby sa v ním ur"enej lehote
nie krat$ej ako pä% pracovn&ch dní a nie dlh$ej ako desa% pracovn&ch dní vyjadril k zapísan&m
poh#adávkam.

(4) Po uplynutí lehoty na popieranie poh#adávok správca najneskôr do troch dní od uplynutia tejto lehoty
doru"í jeden rovnopis zoznamu poh#adávok s vyzna"ením popret&ch poh#adávok na súd; pre posúdenie, v
akom rozsahu sú prihlásené poh#adávky popreté, sú údaje zapísané do zoznamu poh#adávok doru"eného
súdu rozhodujúce.

(5) Ak po"as re$trukturalizácie dôjde k zmene údajov zapisovan&ch do zoznamu poh#adávok, správca
bezodkladne po tom, "o sa o zmene t&chto údajov dozvie, zapí$e ich zmenu do zoznamu poh#adávok; zmenu
zoznamu poh#adávok tie! bezodkladne písomne oznámi súdu.

(6) Zoznam poh#adávok tvorí sú"as% správcovského spisu.

§ 124
Popretie a zistenie poh#adávky

(1) Ka!dú prihlásenú poh#adávku správca s odbornou starostlivos%ou porovná s ú"tovnou a inou
dokumentáciou dl!níka a so zoznamom záväzkov dl!níka; správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia
dl!níka a in&ch osôb a vykoná aj vlastné $etrenie. Ak správca pri skúmaní poh#adávky zistí, !e prihlásená
poh#adávka je "o do právneho dôvodu, vymáhate#nosti, v&$ky, zabezpe"enia zabezpe"ovacím právom alebo
poradia zabezpe"ovacieho práva sporná, je povinn& prihlásenú poh#adávku v spornom rozsahu poprie%.

(2) Prihlásenú poh#adávku mô!e poprie% len správca do 30 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie
poh#adávok. Prihlásenú poh#adávku správca poprie tak, !e popretie poh#adávky spolu s dôvodom a
rozsahom jej popretia zapí$e do zoznamu poh#adávok; ak správca poprie poh#adávku "o do v&$ky, v
zozname poh#adávok uvedie aj zistenú sumu prihlásenej poh#adávky. Uplynutím lehoty na popieranie
poh#adávok sa prihlásená poh#adávka v rozsahu, v akom nebola popretá, pova!uje za zistenú. Na ú"ely
v&konu práv spojen&ch s prihlásenou poh#adávkou sa prihlásená poh#adávka pova!uje za zistenú aj vtedy,
ak je popretá len "o do jej v&$ky.
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(3) Dl!ník alebo verite", ktor# doru$il správcovi prihlá%ku, je oprávnen# poda& správcovi podnet, aby
prihlásenú poh"adávku poprel. Správca je povinn# ka!d# podnet s odbornou starostlivos&ou vyhodnoti& a
po vyhodnotení podnetu písomne informova& toho, kto podnet podal, ako podnet vybavil. Podnet na
popretie poh"adávky a spôsob jeho vybavenia správca zapí%e do zoznamu poh"adávok.

(4) Verite" popretej poh"adávky sa mô!e do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie poh"adávok !alobou
podanou vo$i dl!níkovi domáha&, aby súd ur$il právny dôvod, vymáhate"nos&, v#%ku, zabezpe$enie
zabezpe$ovacím právom alebo poradie zabezpe$ovacieho práva popretej poh"adávky; v !alobe sa verite"
mô!e domáha& najviac toho, $o uviedol v prihlá%ke.
(5) Ak verite" popretej poh"adávky v zákonnej lehote !alobu na ur$enie popretej poh"adávky nepodá alebo
návrh na ur$enie popretej poh"adávky vezme spä&, na prihlásenú poh"adávku verite"a sa v re%trukturalizácii
v popretom rozsahu u! neprihliada a v prípade potvrdenia re%trukturaliza$ného plánu súdom nemo!no
poh"adávku v popretom rozsahu vo$i dl!níkovi vymáha&.

(6) Rozhodnutie súdu o ur$ení popretej poh"adávky je ú$inné vo$i ka!dému. Právoplatnos&ou rozhodnutia
súdu o ur$ení poh"adávky sa popretá poh"adávka v rozsahu ur$enom súdom pova!uje za zistenú; vo
zvy%nom rozsahu nemo!no poh"adávku vo$i dl!níkovi vymáha&.

(7) K#m neuplynula lehota na podanie !aloby na ur$enie poh"adávky alebo k#m súd právoplatne
nerozhodne o ur$ení poh"adávky, dl!ník mô!e popretú poh"adávku dodato$ne vo$i jej verite"ovi písomne
uzna&; t#mto uznaním sa popretá poh"adávka v uznanom rozsahu pova!uje za zistenú. Ak správca poprel
poh"adávku z podnetu verite"a, mô!e dl!ník uzna& popretú poh"adávku len so súhlasom tohto verite"a.
(8) Zistenie poh"adávky po$as re%trukturalizácie sa zapisuje do zoznamu poh"adávok. Správca je povinn#
zapísa& zistenie poh"adávky do zoznamu poh"adávok bezodkladne po tom, $o sa poh"adávka pova!uje za
zistenú alebo $o poh"adávku dl!ník uznal.

(9) Ak súd po$as konania o ur$ení popretej poh"adávky vyhlási na majetok dl!níka konkurz, prebiehajúce
konanie o ur$ení popretej poh"adávky uznesením zastaví.

§ 125
Zodpovednos! verite"a za nesprávnos! prihlá#ky

Zru%en# predpisom $. 348/2011 Z.z. s ú$innos&ou od 1.januára 2012

$TVRTÁ HLAVA
VERITE%SKÉ ORGÁNY

§ 126
Schôdza verite"ov

(1) Na ú$ely zistenia stanovísk verite"ov prihlásen#ch poh"adávok a vo"by verite"ského v#boru správca do
30 dní od povolenia re%trukturalizácie zvolá schôdzu verite"ov tak, aby sa konala nie skôr ako druh# de' a
nie neskôr ako siedmy de' od uplynutia lehoty na popieranie poh"adávok. Schôdzu verite"ov správca zvolá
uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku, v ktorom uvedie miesto, $as a predmet rokovania schôdze
verite"ov. Schôdzi verite"ov predsedá správca pod doh"adom sudcu alebo ním povereného vy%%ieho súdneho
úradníka. Trovy zvolania a konania schôdze verite"ov platí dl!ník.

(2) Právo zú$astni& sa na schôdzi verite"ov má ka!d# verite" prihlásenej poh"adávky. Dl!ník, %tatutárny
orgán alebo $len %tatutárneho orgánu dl!níka alebo zákonn# zástupca dl!níka je povinn# sa na schôdzi
verite"ov zú$astni& a odpoveda& na otázky správcu.

(3) Schôdza verite"ov je uzná%aniaschopná, ak sú prítomní aspo' traja veritelia oprávnení hlasova&. Schôdza
verite"ov sa uzná%a nadpolovi$nou vä$%inou hlasov prítomn#ch verite"ov. Právo hlasova& na schôdzi
verite"ov má verite", ktorého poh"adávka je v $ase konania schôdze verite"ov zistená $o do právneho
dôvodu a vymáhate"nosti; na ka!dé jedno euro zistenej sumy poh"adávky má verite" jeden hlas. Podriaden#
verite" ani verite", ktor# by sa v konkurze uspokojoval v poradí ako podriaden# verite", nemá právo hlasova&
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na schôdzi verite!ov, ani právo by" volen# do verite!ského v#boru. Podmienen# verite! mô$e na schôdzi
verite!ov hlasova" len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej poh!adávky závisí od
splnenia záväzku podmienen#m verite!om za dl$níka a verite! oprávnen# po$adova" splnenie záväzku od
podmieneného verite!a na schôdzi verite!ov v rozsahu podmienenej poh!adávky svoje hlasovacie právo
neuplatní alebo si svoju poh!adávku v rozsahu podmienenej poh!adávky v re%trukturalizácii neprihlási. Toto
právo podmienenému verite!ovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej poh!adávky stane
nemo$n#m; o tom je podmienen# verite! povinn# informova" správcu, len &o sa o tejto skuto&nosti dozvie,
inak zodpovedá in#m verite!om za %kodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienen#ch verite!ov,
ktorí sú povinní plni" za dl$níka tomu istému verite!ovi pre tú istú poh!adávku, viac, mô$u vykonáva"
hlasovacie práva spojené s ich prihlásen#mi podmienen#mi poh!adávkami, len ak si zvolia spolo&ného
zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom mô$u vykonáva" len v rozsahu, v akom sú povinní plni" za dl$níka.
Ak to navrhne verite!, ktorého hlasy predstavujú aspo' 10 % zo v%etk#ch hlasov prítomn#ch verite!ov,
predmetom schôdze verite!ov je v$dy aj hlasovanie, aby súd vyhlásil konkurz. Ak sa na tom schôdza
verite!ov uznesie, správca po$iada súd o vyhlásenie konkurzu.
(4) O priebehu schôdze verite!ov správca spí%e zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomn#ch verite!ov,
opis priebehu schôdze verite!ov, uznesenia prijaté schôdzou verite!ov spolu s v#sledkami hlasovania a
podpis správcu. Odpis zápisnice správca priamo na schôdzi verite!ov doru&í súdu; odpis zápisnice je správca
povinn# podpísa".

(5) Správca je povinn# zabezpe&i", aby veritelia prihlásen#ch poh!adávok mohli v jeho kancelárii do
zápisnice zo schôdze verite!ov nahliada"; za úhradu vecn#ch nákladov je povinn# im vyda" aj podpísan#
odpis zápisnice. Zápisnica tvorí sú&as" správcovského spisu.

§ 127
Verite!sk" v"bor

(1) Na ú&ely v#konu svojich práv si veritelia prihlásen#ch poh!adávok na schôdzi verite!ov volia troj&lenn#
alebo pä"&lenn# verite!sk# v#bor. Návrhy na jednotliv#ch &lenov verite!ského v#boru predkladá správca
spomedzi prítomn#ch verite!ov oprávnen#ch na schôdzi verite!ov hlasova" v zásade od verite!a s najvy%%ím
po&tom hlasov, a$ k#m nie sú zvolení piati &lenovia verite!ského v#boru. Jednotlivé návrhy na &lenov
verite!ského v#boru správca predkladá tak, aby pomer medzi zabezpe&en#mi verite!mi a nezabezpe&en#mi
verite!mi bol vo verite!skom v#bore v zásade vyrovnan#. Ak po skon&ení hlasovania sú zvolení len %tyria
&lenovia verite!ského v#boru, %tvrt# &len verite!ského v#boru sa nepova$uje za zvoleného a verite!sk#
v#bor je len troj&lenn#. Ak po skon&ení hlasovania nie sú zvolení ani traja &lenovia verite!ského v#boru,
&lenmi verite!ského v#boru sú tí traja veritelia, ktorí získali najvy%%í po&et hlasov. Ak po skon&ení
hlasovania nie sú zvolení ani títo veritelia, správca po$iada súd o vyhlásenie konkurzu.

(2) Ak súd povolil re%trukturalizáciu na základe návrhu verite!a, &lenom verite!ského v#boru je v$dy verite!,
ktor# podal návrh na povolenie re%trukturalizácie; ak návrh na povolenie re%trukturalizácie podalo nieko!ko
verite!ov, &lenom verite!ského v#boru je ich spolo&n# zástupca. Na vo!bu (al%ích &lenov verite!ského
v#boru sa ustanovenie odseku 1 pou$ije primerane.

(3) )lenstvo vo verite!skom v#bore verite!ovi zaniká zánikom jeho postavenia ú&astníka
re%trukturaliza&ného konania. )lenstvo vo verite!skom v#bore verite!ovi zaniká tie$ jeho písomn#m
odstúpením adresovan#m predsedovi verite!ského v#boru alebo správcovi. Ak sa po&et &lenov verite!ského
v#boru zní$i pod troch, nov#ch &lenov verite!ského v#boru ur&í súd; za &lena verite!ského v#boru mô$e súd
ur&i" len verite!a zistenej poh!adávky.

(4) )len verite!ského v#boru je povinn# kona" v spolo&nom záujme v%etk#ch verite!ov prihlásen#ch
poh!adávok. Za v#kon funkcie má &len verite!ského v#boru nárok na úhradu trov, ktoré preukázate!ne
vynalo$il pri v#kone svojej funkcie; tieto trovy vo v#%ke schválenej verite!sk#m v#borom platí dl$ník.

(5) )innos" verite!ského v#boru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia &lenovia verite!ského v#boru.
)len verite!ského v#boru si mô$e písomn#m plnomocenstvom zvoli" zástupcu.

(6) Písomnosti ur&ené verite!skému v#boru sa doru&ujú na adresu predsedu verite!ského v#boru. Ak sa
písomnos" nepodarí predsedovi verite!ského v#boru doru&i", mo$no písomnos" doru&i" na adresu
ktoréhoko!vek &lena verite!ského v#boru.

§ 128
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Zasadnutie verite!ského v"boru

(1) Prvé zasadnutie verite!ského v"boru zvoláva správca tak, aby sa konalo do troch dní od jeho zvolenia.
#al$ie zasadnutie verite!ského v"boru zvoláva pod!a potreby %len verite!ského v"boru alebo správca.

(2) Verite!sk" v"bor je uzná$aniaschopn", ak je prítomná vä%$ina jeho %lenov. Ka&d" %len verite!ského
v"boru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia verite!ského v"boru je potrebn" súhlas nadpolovi%nej vä%$iny
prítomn"ch %lenov verite!ského v"boru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy %lenov verite!ského v"boru
prepo%ítajú pod!a zistenej sumy ich zisten"ch poh!adávok.

(3) Správca je oprávnen" zú%astni' sa na ka&dom zasadnutí verite!ského v"boru. Ak verite!sk" v"bor
po&iada správcu o ú%as' na zasadnutí verite!ského v"boru, správca je povinn" sa na zasadnutí verite!ského
v"boru zú%astni'.

(4) Dl&ník, $tatutárny orgán alebo %len $tatutárneho orgánu dl&níka alebo zákonn" zástupca dl&níka sú
povinní sa na po&iadanie verite!ského v"boru alebo správcu zú%astni' na zasadnutí verite!ského v"boru a
odpoveda' na otázky %lenov verite!ského v"boru a správcu.

(5) O priebehu zasadnutia verite!ského v"boru sa spí$e zápisnica. Zápisnica obsahuje opis priebehu
zasadnutia verite!ského v"boru a znenia uznesení prijat"ch verite!sk"m v"borom spolu s hlasovaním
jednotliv"ch %lenov verite!ského v"boru. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda verite!ského v"boru.
Odpis zápisnice predseda verite!ského v"boru bezodkladne doru%í súdu a správcovi. Správca najneskôr
nasledujúci de( po doru%ení zápisnice zabezpe%í jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Odpis zápisnice
doru%en" správcovi tvorí sú%as' správcovského spisu.

PIATA HLAVA
DOH#AD SPRÁVCU A SÚDU PO$AS RE%TRUKTURALIZÁCIE

§ 129
Doh!ad správcu

(1) Správca po%as re$trukturalizácie vykonáva nad podnikaním dl&níka doh!ad. Pri v"kone doh!adu patria
správcovi rovnaké oprávnenia ako správcovi po%as konkurzu pri zis'ovaní majetku podliehajúceho
konkurzu; ustanovenia § 74 a 75 sa pou&ijú primerane. Doh!ad nad dl&níkom je správca povinn" vykonáva'
s odbornou starostlivos'ou tak, aby dl&ník nezní&il hodnotu svojho majetku alebo nezmaril úspe$né
skon%enie re$trukturalizácie. Ak dl&ník záva&ne alebo opakovane poru$í povinnosti ustanovené t"mto
zákonom, správca bezodkladne po&iada súd o vyhlásenie konkurzu.

(2) Správca je povinn" po%as re$trukturalizácie s odbornou starostlivos'ou sledova' v"voj finan%nej situácie
a obchodnej situácie dl&níka. Ak sa finan%ná situácia alebo obchodná situácia dl&níka zmení tak, &e
nemo&no odôvodnene predpoklada' úspe$né skon%enie re$trukturalizácie, správca bezodkladne po&iada súd
o vyhlásenie konkurzu.

(3) Ak správca po&iada súd o vyhlásenie konkurzu pod!a odseku 1 alebo 2, súd najneskôr do 15 dní od
doru%enia &iadosti jedn"m uznesením zastaví re$trukturaliza%né konanie, za%ne konkurzné konanie a vyhlási
na majetok dl&níka konkurz. V uznesení súd ustanoví správcu postupom pod!a § 40 ods. 1. Uznesenie súd
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú
ú%inky za%atia re$trukturalizácie, funkcia verite!ského v"boru a funkcia správcu. Uznesenie súd doru%í
dl&níkovi a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

§ 130
Schva!ovanie právnych úkonov dl&níka

(1) Právne úkony dl&níka po%as re$trukturalizácie podliehajú súhlasu správcu v rozsahu ur%enom súdom v
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uznesení o povolení re!trukturalizácie. Súhlasu správcu po"as re!trukturalizácie podliehajú tie# právne
úkony dl#níka v pracovnoprávnych vz$ahoch.

(2) Rozsah právnych úkonov dl#níka, ktoré majú po"as re!trukturalizácie podlieha$ súhlasu správcu, mô#e
verite%sk& v&bor svojím uznesením roz!íri$. Uznesenie verite%ského v&boru je ú"inné zverejnením v
Obchodnom vestníku. Uznesenie zverejní správca najneskôr nasledujúci pracovn& de' po doru"ení zápisnice
zo zasadnutia verite%ského v&boru.

(3) O schva%ovaní právnych úkonov dl#níka je správca povinn& rozhodova$ bezodkladne. Dl#ník je povinn&
na ú"ely riadneho posúdenia právneho úkonu poskytnú$ správcovi v!etky informácie o schva%ovanom
právnom úkone a inú s t&m súvisiacu sú"innos$.

(4) Ak dl#ník urobí po"as re!trukturalizácie právny úkon bez súhlasu správcu, i ke( podliehal jeho súhlasu,
platnos$ právneho úkonu t&m nie je dotknutá; právnemu úkonu v!ak mo#no v konkurze odporova$, ak bol
na majetok dl#níka po"as re!trukturalizácie alebo do jedného roka od skon"enia re!trukturalizácie vyhlásen&
konkurz.

§ 131
Doh!ad súdu

(1) Súd po"as re!trukturalizácie dohliada nad "innos$ou dl#níka, správcu a verite%sk&ch orgánov. Súd je
oprávnen& po#adova$ od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu re!trukturalizácie, ktoré je správca
povinn& súdu v ur"enej lehote poskytnú$.

(2) Súd bez návrhu jedn&m uznesením zastaví re!trukturaliza"né konanie, za"ne konkurzné konanie a
vyhlási na majetok dl#níka konkurz, ak zistí, #e

a) správca opakovane alebo záva#ne poru!il povinnosti ustanovené t&mto zákonom, 
b) správca nesplnil svoju povinnos$ po#iada$ súd o vyhlásenie konkurzu, 
c) správca riadne nezvolal schôdzu verite%ov, 
d) schôdza verite%ov nebola uzná!aniaschopná alebo nezvolila verite%sk& v&bor alebo na návrh verite%a
oprávneného hlasova$ sa uzniesla, aby súd vyhlásil konkurz, 
e) závere"n& návrh plánu nebol predkladate%om plánu predlo#en& na predbe#né schválenie verite%skému
v&boru v zákonnej lehote, 
f) verite%sk& v&bor predlo#en& návrh plánu v zákonnej lehote neschválil alebo predlo#en& 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 nadpolovi"ná vä"!ina
skupín alebo prítomní veritelia s nadpolovi"nou vä"!inou v!etk&ch hlasov po"ítan&ch pod%a zistenej sumy
ich zisten&ch poh%adávok, 
i) predkladate% plánu v zákonnej lehote nepodal na súd návrh na potvrdenie plánu súdom.

(3) V uznesení pod%a odseku 2 súd ustanoví správcu postupom pod%a § 40 ods. 1. Uznesenie súd
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú
ú"inky za"atia re!trukturaliza"ného konania, funkcia verite%ského v&boru a funkcia správcu. Uznesenie súd
doru"í dl#níkovi a správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

(4) Ak správca po"as re!trukturalizácie zomrie, zanikne alebo mu vo v&kone funkcie bráni zákonná preká#ka,
súd jedn&m uznesením odvolá doteraj!ieho správcu a ustanoví nového správcu odporu"eného verite%sk&m
v&borom, ak má za to, #e re!trukturalizácia mô#e splni$ svoj ú"el. Inak jedn&m uznesením zastaví
re!trukturaliza"né konanie, za"ne konkurzné konanie a vyhlási na majetok dl#níka konkurz; ustanovenie
odseku 2 sa pou#ije primerane. Uznesenie o odvolaní doteraj!ieho správcu a ustanovení nového správcu súd
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tie# doru"í správcovi, ktorého v uznesení ustanovil.

"IESTA HLAVA
RE"TRUKTURALIZA#N$ PLÁN
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§ 132
Re!trukturaliza"n# plán

(1) Re!trukturaliza"n# plán ($alej len "plán") je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov
osôb v nej uveden#ch ($alej len "ú"astník plánu"), ako aj rozsah a spôsob uspokojenia t#ch ú"astníkov
plánu, ktorí sú verite%mi prihlásen#ch poh%adávok, prípadne akcionármi dl&níka. Po potvrdení plánu súdom
je plán záväzn# pre v!etk#ch ú"astníkov plánu.

(2) Plán sa "lení na opisnú "as' a záväznú "as'.

§ 133
Predkladate$ plánu

(1) Ak súd povolil re!trukturalizáciu na základe návrhu dl&níka, plán vypracuje a vypracovan# plán
postupne predlo&í na schválenie verite%skému v#boru, schôdzi ú"astníkov plánu ($alej len "schva%ovacia
schôdza") a súdu dl&ník.

(2) Ak súd povolil re!trukturalizáciu na základe návrhu verite%a, plán vypracuje a na schválenie verite%skému
v#boru, schva%ovacej schôdzi a súdu predlo&í správca.

§ 134
Príprava plánu

(1) Plán musí by' vypracovan# tak, aby zabezpe"oval "o najvy!!iu mo&nú mieru uspokojenia verite%ov
dl&níka pri zachovaní jeho reálnosti a udr&ate%nosti.

(2) Pri príprave plánu sú dl&ník, správca a "lenovia verite%ského v#boru povinní úzko spolupracova';
predkladate% plánu je povinn# im na tento ú"el poskytova' v!etky vy&iadané informácie, ako aj inú s t#m
súvisiacu sú"innos'.

(3) Predkladate% plánu je povinn# priebe&ne zasiela' "lenom verite%ského v#boru a správcovi alebo
dl&níkovi predbe&né znenia návrhu plánu a &iada' ich o stanoviská, návrhy alebo podnety. Stanoviská,
návrhy alebo podnety "lenov verite%ského v#boru a správcu alebo dl&níka je predkladate% plánu povinn# s
odbornou starostlivos'ou vyhodnoti'.

(4) Dl&ník je povinn# poskytnú' zabezpe"enému verite%ovi bezodkladne a bezodplatne v!etku sú"innos'
tak, aby zabezpe"en# verite% mohol da' zabezpe"i' stanovenie hodnoty majetku, ktor# zabezpe"uje jeho
poh%adávku, znaleck#m posudkom.

§ 135
Opisná "as% plánu

(1) Opisná "as' plánu okrem nále&itostí posudku pod%a § 110 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a& c) musí
obsahova'

a) opis kritérií pre zaradenie jednotliv#ch poh%adávok, prípadne jednotliv#ch majetkov#ch práv akcionárov
dl&níka do jednotliv#ch skupín vytvoren#ch v pláne na ú"ely hlasovania o prijatí plánu spolu s podrobn#m
odôvodnením, 
b) osobitne pre ka&dú skupinu v!eobecné porovnanie právneho postavenia a miery uspokojenia poh%adávok
alebo majetkov#ch práv akcionárov dl&níka v prípade prijatia plánu s ich pravdepodobn#m právnym
postavením a mierou skuto"ného uspokojenia v prípade neprijatia plánu ku d(u za"atia re!trukturaliza"ného
konania, 
c) údaj o spôsobe hlasovania o pláne.

(2) Opisná "as' plánu musí obsahova' tie& podrobn# opis opatrení potrebn#ch na dosiahnutie ú"elu
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re!trukturalizácie, ktor"mi sú najmä

a) zmeny poh#adávok verite#ov, najmä pred$%enie lehoty ich splatnosti alebo ich &iasto&né odpustenie, alebo
ich uznanie za nevymáhate#né, 
b) prevod podniku dl%níka alebo jeho &asti alebo prevod podstatnej &asti jeho majetku, vrátane prechodu na
inú osobu, &i u% existujúcu alebo zalo%enú na tento ú&el pod#a plánu v budúcnosti ('alej len "preberajúca
osoba"), 
c) vydanie akcií alebo in"ch majetkov"ch ú&astí na dl%níkovi alebo preberajúcej osobe, &i u% na ú&el ich
v"meny za poh#adávky alebo na in" ú&el ur&en" plánom, 
d) pokra&ovanie v prevádzkovaní podniku dl%níka alebo jeho &asti dl%níkom na ú&el jeho v"hodnej!ieho
predaja v budúcnosti, 
e) zlú&enie, splynutie alebo rozdelenie dl%níka alebo zmena jeho právnej formy, 
f) prevod majetku dl%níka za(a%eného zabezpe&ovacím právom, vecn"m bremenom alebo inou (archou bez
tohto za(a%enia, 
g) zmena majetkov"ch práv akcionárov dl%níka alebo preberajúcej osoby, zmena obsahu zakladate#sk"ch
zmlúv alebo in"ch dokumentov podobného charakteru dl%níka alebo preberajúcej osoby alebo prevod
majetkov"ch práv akcionárov dl%níka alebo preberajúcej osoby na iné osoby.

(3) Opisná &as( plánu obsahuje aj 'al!ie nále%itosti predpokladané t"mto zákonom, ako aj v!etky 'al!ie
údaje potrebné pre ú&astníkov plánu tak, aby mohli s odbornou starostlivos(ou hlasova( o prijatí plánu.

§ 136
Záväzná !as" plánu

(1) Záväzná &as( plánu obsahuje ur&enie v!etk"ch práv a záväzkov, ktoré majú ú&astníkom plánu pod#a
plánu vzniknú(, zmeni( sa alebo zaniknú(. Tieto práva a záväzky a majetok, ku ktorému sa vz(ahujú, ak ide
o vecné práva alebo iné podobné práva, musia by( v pláne ur&ené tak, ako je to potrebné pod#a osobitn"ch
predpisov pre ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo získanie príslu!n"ch rozhodnutí a súhlasov, na základe
ktor"ch vznikajú, menia sa alebo zanikajú alebo ktoré sú podmienkou na ich vznik, zmenu alebo zánik.

(2) Ak je pod#a osobitného predpisu na vznik, zmenu alebo zánik práva alebo záväzku predpokladaného
plánom potrebn" prejav vôle, záväzná &as( plánu musí obsahova( aj presné znenie po%adovaného prejavu
vôle; listina obsahujúca prejav vôle sa pripojí k plánu ako jeho príloha.

§ 137
Skupiny

(1) Na ú&ely hlasovania o prijatí plánu sa v záväznej &asti plánu vytvorí samostatná skupina pre zabezpe&ené
poh#adávky a samostatná skupina pre nezabezpe&ené poh#adávky. Ak plán predpokladá zmenu majetkov"ch
práv akcionárov dl%níka, prevod podniku dl%níka alebo zlú&enie, splynutie alebo rozdelenie dl%níka, v pláne
sa vytvorí aj samostatná skupina pre majetkové práva akcionárov dl%níka.

(2) Jednotlivé skupiny pre zaradenie poh#adávok mô%e predkladate# plánu rozdeli( na 'al!ie samostatné
skupiny tak, aby poh#adávky verite#ov s rovnak"mi ekonomick"mi záujmami, najmä vzh#adom na v"!ku,
právny dôvod vzniku alebo zabezpe&enie ich poh#adávok, mohli by( zaradené pod#a t"chto kritérií do
samostatn"ch skupín. Pri majetkov"ch právach akcionárov dl%níka mô%e predkladate# plánu postupova(
primerane.

(3) Ak niektoré poh#adávky nemajú by( plánom dotknuté, v pláne sa vytvorí aj samostatná skupina pre
plánom nedotknuté poh#adávky.

(4) Pre ka%dú zabezpe&enú poh#adávku, pri ktorej mo%no s odbornou starostlivos(ou predpoklada(, %e
majetok, ktor" ju zabezpe&uje, bude posta&ova( aspo) na jej &iasto&né uspokojenie, sa v pláne vytvorí v%dy
samostatná skupina, iba%e dotknutí zabezpe&ení veritelia súhlasia s in"m vytvorením skupín. 

(5) Ak sú v re!trukturalizácii prihlásené podriadené poh#adávky alebo poh#adávky, ktoré by sa v konkurze
uspokojovali v poradí ako podriadené poh#adávky, v pláne sa vytvorí aj samostatná skupina t"chto
poh#adávok, pri&om tieto poh#adávky nemô%u by( uspokojené rovnak"m alebo lep!ím spôsobom ako iné
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poh!adávky.

§ 138
Zara!ovanie poh"adávok do jednotliv#ch skupín

(1) Ka"dá poh!adávka zapísaná do zoznamu poh!adávok sa zaradí do niektorej zo skupín pod!a § 137 a
kritérií uveden#ch v opisnej $asti plánu. Ak predkladate! plánu s odbornou starostlivos%ou zistí, "e majetok
zabezpe$ujúci zabezpe$enú poh!adávku nemô"e posta$ova% na uspokojenie zabezpe$enej poh!adávky v
celom rozsahu, mô"e zaradi% zabezpe$enú poh!adávku v dotknutom rozsahu do skupiny pre nezabezpe$ené
poh!adávky.

(2) Poh!adávky z bezodplatn#ch právnych úkonov a príslu&enstvo prihlásen#ch poh!adávok, na ktoré
vznikol nárok po za$atí re&trukturaliza$ného konania, sa do plánu nezah'(ajú; tieto nároky sa v prípade
potvrdenia plánu súdom pova"ujú v celom rozsahu za odpustené.

§ 139

(1) Jednotlivé zmeny poh!adávky a plnenia ur$ené na uspokojenie poh!adávky sa uvádzajú v záväznej $asti
plánu v"dy pri dotknutej poh!adávke. Tieto zmeny a plnenia musia by% v záväznej $asti plánu ur$ené tak,
aby v prípade neú$innosti plánu bolo mo"né ur$i% rozsah, v akom bola poh!adávka pod!a plánu uspokojená
jednotliv#mi plneniami, a rozsah, v akom bola poh!adávka pod!a plánu odpustená alebo uznaná za
nevymáhate!nú. Pri majetkovom práve akcionára dl"níka sa toto ustanovenie pou"ije primerane.

(2) Poh!adávky a majetkové práva akcionárov dl"níka zaradené do rovnakej skupiny musia by% uspokojené
rovnakou mierou a rovnak#m spôsobom. V men&ej miere alebo hor&ím spôsobom sa poh!adávka alebo
majetkové právo akcionára dl"níka zaradené do rovnakej skupiny mô"e uspokoji% len so súhlasom
dotknutého verite!a alebo akcionára dl"níka.

(3) Právne úkony dl"níka alebo správcu urobené po$as re&trukturaliza$ného konania, ktoré poskytujú
ú$astníkovi plánu v#hodu nepredpokladanú plánom, sú neplatné.

§ 140
Záväzky tretích osôb

(1) Záväzná $as% plánu mô"e obsahova% aj záväzok inej osoby ako dl"níka, akcionára dl"níka alebo verite!a
prihlásenej poh!adávky, ak so vznikom záväzku súhlasí; prílohu plánu musí v tomto prípade tvori% súhlasn#
prejav vôle tejto osoby so vznikom záväzku, inak záväzok ani v prípade potvrdenia plánu súdom nevznikne.

(2) Záväzok pod!a odseku 1 mô"e spo$íva% najmä v pristúpení k záväzku dl"níka alebo preberajúcej osoby,
ru$ení za ich záväzky alebo inom zabezpe$ení ich záväzkov, darovaní majetku dl"níkovi alebo preberajúcej
osobe, prípadne vo vzdaní sa práva vo$i dl"níkovi alebo preberajúcej osobe alebo v odpustení ich dlhu.

§ 141
Nov# úver

Záväzná $as% plánu mô"e obsahova% ustanovenie o poskytnutí úveru dl"níkovi alebo preberajúcej osobe po
skon$ení re&trukturalizácie s t#m, "e poh!adávka z úveru sa v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok
dl"níka alebo preberajúcej osoby bude v nezabezpe$enom rozsahu uspokojova% zo v&eobecnej podstaty pred
in#mi nezabezpe$en#mi poh!adávkami ()alej len "nov# úver").

§ 142
Prílohy plánu
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Prílohy plánu tvoria neoddelite!nú sú"as# plánu. Prílohu plánu okrem in$ch zákonom predpokladan$ch
listín tvorí v%dy zoznam poh!adávok, posledná riadna individuálna ú"tovná závierka dl%níka a priebe%ná
individuálna ú"tovná závierka dl%níka vyhotovená ku d&u povolenia re'trukturalizácie spolu s priebe%n$mi
individuálnymi ú"tovn$mi závierkami dl%níka vyhotoven$mi v%dy k poslednému d&u ka%dého
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po povolení re'trukturalizácie. Ak bola individuálna ú"tovná závierka
predmetom overovania audítorom, prílohu plánu tvorí tie% správa audítora.

SIEDMA HLAVA
SCHVA!OVANIE PLÁNU

§ 143
Lehota na predlo"enie plánu

Závere"n$ návrh plánu sa musí predlo%i# na predbe%né schválenie verite!skému v$boru do 90 dní od
povolenia re'trukturalizácie. Na odôvodnenú %iados# predkladate!a plánu mô%e verite!sk$ v$bor túto lehotu
o 60 dní pred(%i#. Pred(%enie lehoty spolu s odôvodnením verite!ského v$boru správca bezodkladne po
doru"ení zápisnice zo zasadnutia verite!ského v$boru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladate!
plánu v zákonnej lehote návrh plánu verite!skému v$boru nepredlo%í, správca bezodkladne po%iada súd o
vyhlásenie konkurzu.

§ 144
Schválenie plánu verite#sk$m v$borom

(1) O schválení alebo zamietnutí predlo%eného návrhu plánu rozhodne verite!sk$ v$bor do 15 dní od jeho
predlo%enia. Ak má verite!sk$ v$bor k návrhu plánu v$hrady, mô%e ur"i# predkladate!ovi plánu lehotu nie
dlh'iu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade verite!sk$
v$bor rozhodne do 15 dní od predlo%enia prepracovaného plánu.

(2) Ak verite!sk$ v$bor predlo%en$ návrh plánu zamietne alebo predlo%en$ návrh plánu v zákonn$ch
lehotách neschváli, správca bezodkladne po%iada súd o vyhlásenie konkurzu.

(3) Ak verite!sk$ v$bor predlo%en$ návrh plánu schváli, bezodkladne po%iada správcu o zvolanie
schva!ovacej schôdze.

(4) Po schválení plánu verite!sk$m v$borom mo%no v pláne z podnetu predkladate!a plánu opravi# len
zjavné chyby v písaní alebo po"ítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Iné zmeny plánu z podnetu
predkladate!a plánu sú zakázané.

§ 145
Zmena plánu na návrh ú%astníka plánu

(1) Ka%d$ ú"astník plánu má právo najneskôr siedmy de& pred konaním schva!ovacej schôdze písomne
po%iada# predkladate!a plánu prostredníctvom správcu

a) o podrobnej'ie vysvetlenie ustanovení plánu, 
b) o opravu zjavnej chyby v písaní alebo po"ítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu, 
c) o zaradenie svojej poh!adávky do inej skupiny, ako bola zaradená predkladate!om plánu, 
d) o zaradenie svojho majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo zaradené predkladate!om
plánu, 
e) o zaradenie svojej zabezpe"enej poh!adávky do skupiny pre nezabezpe"ené poh!adávky v inom rozsahu
ako v rozsahu ur"enom predkladate!om plánu.

(2) Doru"ené %iadosti správca priebe%ne usporadúva do preh!adného zoznamu, v ktorom uvedie de&
doru"enia %iadosti, ozna"enie %iadate!a a obsah %iadosti. Správca je povinn$ zabezpe"i#, aby ú"astníci plánu
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mohli do priebe!ného zoznamu !iadostí, ako aj úplného zoznamu !iadostí nahliada" v jeho kancelárii.

(3) Predkladate# plánu s odbornou starostlivos"ou posúdi ka!dú !iados" pod#a odseku 1 písm. b) a! e) a v
odôvodnen$ch prípadoch upraví plán pod#a !iadosti. Ak je predkladate#om plánu dl!ník, správca mu doru%í
zoznam !iadostí na ú%ely ich posúdenia najneskôr piaty de& pred konaním schva#ovacej schôdze.

§ 146
Schva!ovacia schôdza

(1) Schva#ovaciu schôdzu zvoláva správca do troch dní od doru%enia !iadosti verite#ského v$boru tak, aby
sa konala najneskôr do 30 dní od doru%enia !iadosti. Miesto a %as konania schva#ovacej schôdze správca
ur%í tak, aby %o najmenej obmedzovali ú%astníkov plánu v mo!nosti zú%astni" sa na zasadnutí schva#ovacej
schôdze.

(2) Schva#ovacia schôdza sa zvoláva uverejnením oznámenia o zvolaní schva#ovacej schôdze v Obchodnom
vestníku; lehota medzi zvolaním a konaním schva#ovacej schôdze nesmie by" krat'ia ako 15 dní. Oznámenie
o zvolaní schva#ovacej schôdze obsahuje

a) miesto a %as konania schva#ovacej schôdze, 
b) oznámenie o schválení plánu verite#sk$m v$borom spolu s odporu%ením verite#ského v$boru, aby
ú%astníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasova" za jeho prijatie hlasovali, 
c) informáciu, ako a kedy sa mô!u ú%astníci plánu oboznámi" s obsahom plánu v kancelárii správcu.

(3) Schva#ovacej schôdzi predsedá správca pod doh#adom sudcu alebo ním povereného vy''ieho súdneho
úradníka. Právo zú%astni" sa na schva#ovacej schôdzi má ka!d$ ú%astník plánu; akcionár dl!níka sa mô!e
zú%astni" na schva#ovacej schôdzi, aj ke( nie je ú%astníkom plánu. Ú%as" dl!níka alebo 'tatutárnych
orgánov alebo %lenov 'tatutárneho orgánu dl!níka na schva#ovacej schôdzi je povinná.

(4) Ú%astník plánu sa mô!e zú%astni" na schva#ovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného
zástupcu; pravos" podpisu ú%astníka plánu musí by" na plnomocenstve úradne osved%ená.

(5) Schva#ovacia schôdza je uzná'aniaschopná, ak je prítomn$ aspo& jeden verite# oprávnen$ hlasova".
Právo hlasova" má ka!d$ ú%astník plánu zaraden$ do niektorej zo skupín; právo hlasova" nemajú ú%astníci
plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté poh#adávky v rozsahu t$chto poh#adávok, ako aj
ú%astníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpe%ené poh#adávky v rozsahu poh#adávok popret$ch %o do
právneho dôvodu alebo vymáhate#nosti. Na ka!dé jedno euro zistenej sumy zistenej poh#adávky má
ú%astník plánu jeden hlas. Podmienen$ verite# mô!e na schva#ovacej schôdzi hlasova" len vtedy, ak vznik
ním prihlásenej a zistenej podmienenej poh#adávky závisí od splnenia záväzku podmienen$m verite#om za
dl!níka a verite# oprávnen$ po!adova" splnenie záväzku od podmieneného verite#a na schva#ovacej schôdzi
v rozsahu podmienenej poh#adávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju poh#adávku v rozsahu
podmienenej poh#adávky v re'trukturalizácii neprihlási. Toto právo podmienenému verite#ovi zanikne, ak sa
vznik ním prihlásenej podmienenej poh#adávky stane nemo!n$m; o tom je podmienen$ verite# povinn$
informova" správcu, len %o sa o tejto skuto%nosti dozvie, inak zodpovedá in$m verite#om za 'kodu, ktorá im
v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienen$ch verite#ov, ktorí sú povinní plni" za dl!níka tomu istému
verite#ovi pre tú istú poh#adávku, viac, mô!u vykonáva" hlasovacie práva spojené s ich prihlásen$mi
podmienen$mi poh#adávkami, len ak si zvolia spolo%ného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom mô!u
vykonáva" len v rozsahu, v akom sú povinní plni" za dl!níka. Na ú%ely hlasovania akcionárov dl!níka
zaraden$ch do niektorej zo skupín sa po%et ich hlasov ur%í pod#a osobitného predpisu.23)

(6) Na schva#ovacej schôdzi mo!no hlasova" osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Ak bolo hlasovanie
schva#ovacej schôdze o prijatí plánu odro%ené, za prijatie plánu mo!no hlasova" aj písomne. Písomné
hlasovanie je platné, ak je doru%ené správcovi najneskôr de& pred hlasovaním o prijatí plánu, pravos"
podpisu písomne hlasujúceho je úradne osved%ená a z obsahu písomného hlasovania je nepochybné, %i
hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti prijatiu plánu. V$sledky písomného hlasovania spracuje
správca do zápisnice o písomnom hlasovaní.

§ 147
Priebeh schva!ovacej schôdze
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(1) Pred hlasovaním o prijatí plánu na schva!ovacej schôdzi predsedajúci otvorí rozpravu. V rozprave
predkladate! plánu odpovie na v"etky #iadosti zapísané do zoznamu #iadostí a vysvetlí ka#dú opravu alebo
zmenu urobenú v pláne po jeho schválení verite!sk$m v$borom. Po zodpovedaní ka#dej #iadosti má
prítomn$ #iadate! právo na vyjadrenie svojho stanoviska v rozsahu troch minút. Predsedajúci mô#e ur%i&
#iadate!ovi na jeho #iados& vä%"í %asov$ priestor na prednesenie jeho stanoviska. Rozprava zo schva!ovacej
schôdze sa zaznamená.

(2) O prijatí plánu sa hlasuje hne' po skon%ení rozpravy. Ak z rozpravy vyplynie potreba urobi& v pláne
zmeny, predsedajúci mô#e hlasovanie o prijatí plánu o 15 dní odro%i&; v prípade pochybnosti mô#e
navrhnú&, aby sa o odro%ení hlasovalo.

(3) Ak sa hlasovanie o prijatí plánu odro%ilo, predsedajúci do dvoch dní zverejní v Obchodnom vestníku de(
a miesto pokra%ovania schva!ovacej schôdze, dôvody odro%enia hlasovania o prijatí plánu a informáciu, kde
a kedy mo#no nahliadnu& do plánu v znení zmien uroben$ch pod!a pripomienok schva!ovacej schôdze.

§ 148
Vä!"ina potrebná na prijatie plánu

(1) Na prijatie plánu schva!ovacou schôdzou sa vy#aduje, aby

a) ka#dá skupina pre zabezpe%ené poh!adávky hlasovala za prijatie plánu, 
b) v ka#dej skupine pre nezabezpe%ené poh!adávky hlasovala za prijatie plánu nadpolovi%ná vä%"ina
hlasujúcich verite!ov so zistenou sumou poh!adávok zisten$ch %o do právneho dôvodu a vymáhate!nosti
vy""ou ako 1 % zistenej sumy v"etk$ch poh!adávok zisten$ch %o do právneho dôvodu a vymáhate!nosti
danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine sú%asne presahujú vä%"inu hlasov hlasujúcich verite!ov
po%ítanú pod!a zistenej sumy ich poh!adávok zisten$ch %o do právneho dôvodu a vymáhate!nosti, 
c) v ka#dej skupine pre majetkové práva akcionárov hlasovala za prijatie plánu nadpolovi%ná vä%"ina hlasov
hlasujúcich akcionárov v danej skupine po%ítaná pod!a po%tu ich hlasov, 
d) za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovi%nou vä%"inou hlasov po%ítan$ch pod!a zistenej
sumy ich poh!adávok zisten$ch %o do právneho dôvodu a vymáhate!nosti.

(2) Skupina pre plánom nedotknuté poh!adávky sa pova#uje za skupinu súhlasiacu s plánom. Za skupinu
súhlasiacu s plánom sa pova#uje tie# skupina, v ktorej nehlasoval #iaden verite!.
(3) Veritelia, ktorí mô#u by& poskytovate!om "tátnej pomoci pod!a osobitného predpisu, 24) sa pova#ujú za
verite!ov nesúhlasiacich s plánom; to neplatí, ak súhlasia s prijatím plánu v súlade s predpismi upravujúcimi
poskytovanie "tátnej pomoci.

(4) Súhlas dl#níka s prijatím plánu sa vy#aduje, len ak je fyzickou osobou a plán predkladá správca. Súhlas
dl#níka s plánom sa pova#uje za dan$, ak do piatich dní pred konaním schva!ovacej schôdze nepodá na súde
proti predlo#enému plánu písomne námietky. O podan$ch námietkach súd bezodkladne upovedomí
predkladate!a plánu.

§ 149
Listina prítomn#ch

Ú%astníci plánu prítomní na schva!ovacej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomn$ch. Ak sa hlasovanie o
prijatí plánu odro%ilo, listina prítomn$ch sa vyhotovuje osobitne pre ka#dú %as& schva!ovacej schôdze.
Správnos& listiny prítomn$ch potvrdzujú svojimi podpismi správca a sudca alebo ním poveren$ vy""í súdny
úradník prítomn$ na schva!ovacej schôdzi.

§ 150
Zápisnica zo schva$ovacej schôdze

(1) O priebehu schva!ovacej schôdze sa spí"e zápisnica. Ak sa hlasovanie o prijatí plánu odro%ilo, zápisnica
sa vyhotovuje osobitne pre ka#dú %as& schva!ovacej schôdze. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda
schôdze; zápisnicu je povinn$ vyhotovi& do piatich dní od skon%enia schva!ovacej schôdze.



27.1.2012 VYTLAC

63/88jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_zak_print.asp

(2) Zápisnica zo schva!ovacej schôdze obsahuje ozna"enie dl#níka, predsedu schva!ovacej schôdze a
prítomného sudcu alebo povereného vy$$ieho súdneho úradníka, miesto a "as konania schva!ovacej
schôdze, podrobn% opis priebehu schva!ovacej schôdze, v%sledky hlasovania o pláne v ka#dej skupine s
uvedením spôsobu hlasovania, odôvodnené námietky verite!a, prípadne akcionára dl#níka uplatnené na
schva!ovacej schôdzi a &al$ie dôle#ité skuto"nosti zo schva!ovacej schôdze.

(3) Prílohu zápisnice tvorí

a) listina prítomn%ch, 
b) záznam rozpravy zo schva!ovacej schôdze, 
c) kópia plánu v znení schválenom verite!sk%m v%borom, 
d) kópia plánu v znení pred hlasovaním schva!ovacej schôdze o prijatí plánu, 
e) kópia plánu v porovnanom znení pod!a písmen c) a d) tak, aby zmeny boli v pláne preh!adne vyzna"ené s
uvedením dôvodu ka#dej zmeny v poznámke vecného odôvodnenia, a
f) kópia plánu v znení schválenom schva!ovacou schôdzou.

(4) Rovnopis zápisnice správca do 10 dní od skon"enia schva!ovacej schôdze za$le súdu a dl#níkovi.
Správca tie# zabezpe"í, aby ú"astníci plánu mohli do zápisnice zo schva!ovacej schôdze v jeho kancelárii
nahliada'; správca je tie# povinn% im za úhradu vecn%ch nákladov vyda' odpis zápisnice. Záväzná "as'
plánu mô#e ur"i' aj in% spôsob, ak%m sa mô#e zápisnica zo schva!ovacej schôdze poskytova' #iadate!om.

ÔSMA HLAVA
POTVRDENIE PLÁNU SÚDOM

§ 151
Návrh na potvrdenie plánu súdom

(1) Plán prijat% schva!ovacou schôdzou potvrdzuje súd uznesením na návrh predkladate!a plánu. Návrh na
potvrdenie plánu je predkladate! plánu povinn% doru"i' súdu do 10 dní od skon"enia schva!ovacej schôdze;
sú"as'ou návrhu je zápisnica zo schva!ovacej schôdze a (ou prijat% plán.

(2) Návrh na potvrdenie plánu mo#no za podmienok ustanoven%ch v § 152 poda', aj ke& plán nebol prijat%
schva!ovacou schôdzou alebo odsúhlasen% dl#níkom.

(3) Ak predkladate! plánu v zákonnej lehote návrh na potvrdenie plánu nepodá, správca bezodkladne
po#iada súd o vyhlásenie konkurzu.

§ 152
Nahradenie súhlasu skupiny alebo dl!níka

(1) Ak za prijatie plánu v niektorej zo skupín nehlasovala potrebná vä"$ina, predkladate! plánu sa mô#e v
návrhu na potvrdenie plánu domáha', aby súd prijatie plánu v skupine nahradil svojím rozhodnutím, ak

a) ú"astníci plánu zaradení do skupiny hlasujúcej proti prijatiu plánu nebudú na základe plánu v zjavne
hor$om postavení, v akom by boli v prípade neprijatia plánu; súd pritom vychádza z ich pravdepodobného
uspokojenia v konkurznom konaní v de( za"atia re$trukturaliza"ného konania, pri"om vychádza z údajov
uveden%ch v pláne, ak sa nepreuká#e opak, 
b) vä"$ina zo skupín zostaven%ch pod!a plánu hlasovala za prijatie plánu potrebnou vä"$inou a
c) za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovi"nou vä"$inou hlasov po"ítan%ch pod!a zistenej
sumy ich zisten%ch poh!adávok.

(2) Ak je na prijatie plánu potrebn% súhlas dl#níka a dl#ník s prijatím plánu nesúhlasí, predkladate! plánu sa
mô#e v návrhu na potvrdenie plánu domáha', aby súd súhlas dl#níka nahradil svojím rozhodnutím, ak dl#ník
nebude na základe plánu v zjavne hor$om postavení, v akom by bol v prípade neprijatia plánu.
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(3) O nahradení súhlasu pod!a 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 doru"enia návrhu na potvrdenie plánu
predlo#en$ plán uznesením potvrdí; prílohu uznesenia tvorí plán potvrden$ súdom. V uznesení o potvrdení
plánu súd rozhodne aj o skon"ení re%trukturalizácie. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku. Plán potvrden$ súdom sa nezverej&uje; to sa nevz'ahuje na ustanovenia o novom úvere.

(2) Plán potvrden$ súdom tvorí sú"as' súdneho spisu. Ú"astníci plánu a ich zástupcovia majú právo nazera'
do súdneho spisu, ako aj plánu potvrdeného súdom a robi' si z neho v$pisy, odpisy a fotokópie alebo
po#iada' súd o vyhotovenie fotokópií za úhradu vecn$ch nákladov.

§ 154
Zamietnutie plánu súdom

(1) Súd uznesením zamietne plán, ak

a) boli podstatn$m spôsobom poru%ené ustanovenia tohto zákona o nále#itostiach plánu, postupe pri
príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo iné ustanovenia t$kajúce sa plánu, ak to malo nepriazniv$ vplyv na
niektorého z ú"astníkov plánu, 
b) prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodn$m konaním alebo poskytnutím osobitn$ch v$hod niektorému
ú"astníkovi plánu, 
c) plán nebol prijat$ schva!ovacou schôdzou alebo dl#níkom; to neplatí, ak súd nahradil ich súhlas svojím
rozhodnutím, 
d) plán je v podstatnom rozpore so spolo"n$m záujmom verite!ov.

(2) Uznesenie o zamietnutí plánu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu sa mô#e
do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku odvola' predkladate! plánu. O odvolaní rozhodne
odvolací súd najneskôr do 30 dní od predlo#enia veci.

(3) Len "o uznesenie o zamietnutí plánu nadobudne právoplatnos', súd jedn$m uznesením zastaví
re%trukturaliza"né konanie, za"ne konkurzné konanie a vyhlási na majetok dl#níka konkurz. V uznesení súd
ustanoví správcu postupom pod!a § 40 ods. 1. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku zanikajú ú"inky za"atia re%trukturaliza"ného konania,
funkcia verite!ského v$boru a funkcia správcu. Uznesenie súd doru"í dl#níkovi a správcovi, ktorého v
uznesení ustanovil.

§ 155
Ú!inky súdom potvrdeného plánu

(1) Ustanovenia plánu sa zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku stávajú ú"inn$mi
vo"i v%etk$m ú"astníkom plánu; ustanovenia plánu o novom úvere sú ú"inné vo"i ka#dému.

(2) Zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo verite!ov, ktorí riadne a
v"as pod!a tohto zákona neprihlásili svoje poh!adávky, vymáha' tieto poh!adávky vo"i dl#níkovi, ako aj
riadne a v"as neprihlásené zabezpe"ovacie práva vz'ahujúce sa na majetok dl#níka; to platí rovnako aj pre
podmienené poh!adávky, ktoré mali by' uplatnené prihlá%kou.

(3) Plán potvrden$ súdom sa pova#uje za právny úkon uroben$ vo forme a spôsobom, ktor$ je vy#adovan$
osobitn$mi predpismi pre vznik, zmenu alebo zánik práv alebo záväzkov obsiahnut$ch v pláne. Ak je pre
vznik, zmenu alebo zánik práva alebo záväzku obsiahnutého v pláne potrebné rozhodnutie príslu%ného
orgánu, právo alebo záväzok vznikne, zmení sa alebo zanikne a# rozhodnutím príslu%ného orgánu; príslu%n$
orgán nemô#e odmietnu' vyda' potrebné rozhodnutie len z dôvodu, #e plán ako právny úkon nie je uroben$
vo forme alebo spôsobom vy#adovan$m osobitn$m predpisom.
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(4) Plánom zostávajú nedotknuté práva verite!ov domáha" sa uspokojenia ich pôvodn#ch poh!adávok vo$i
spoludl%níkom a ru$ite!om dl%níka, ako aj práva verite!ov domáha" sa uspokojenia ich pôvodn#ch
zabezpe$en#ch poh!adávok z majetku tretích osôb.

(5) Ak je to potrebné na dosiahnutie vzniku, zmeny alebo zániku práva predpokladaného plánom, ú$astník
plánu alebo dozorn# správca sa mô%e domáha" na súde, aby vyhlásenie vôle ú$astníka plánu bolo nahradené
rozhodnutím súdu.

§ 156
Skon!enie re"trukturalizácie

Zverejnením uznesenia súdu o skon$ení re&trukturalizácie v Obchodnom vestníku zanikajú ú$inky za$atia
re&trukturaliza$ného konania a zastavujú sa konania preru&ené pod!a § 118 ods. 4. Ak zo záväznej $asti
plánu nevypl#va nie$o iné, zaniká tie% funkcia verite!ského v#boru a funkcia správcu.

DEVIATA HLAVA
NEÚ#INNOS$ PLÁNU

§ 157
Ochrana ú!astníkov plánu nesúhlasiacich s plánom

(1) Ú$astník plánu, ktor# hlasoval proti prijatiu plánu a uplatnil do zápisnice zo schva!ovacej schôdze
odôvodnenú námietku proti prijatiu plánu, má právo sa do 15 dní od zverejnenia uznesenia o potvrdení
plánu v Obchodnom vestníku domáha", aby súd ur$il neú$innos" plánu vo$i nemu, ak

a) poh!adávky zaradené do rovnakej skupiny ako jeho zistená poh!adávka sa majú pod!a plánu uspokoji" v
inej miere alebo in#m spôsobom, $ím sa verite!om t#chto poh!adávok poskytla oproti nemu v#hoda, 
b) majetkové práva akcionárov zaradené do rovnakej skupiny ako jeho majetkové právo akcionára sa majú
pod!a plánu uspokoji" v inej miere alebo in#m spôsobom, $ím sa akcionárom t#chto majetkov#ch práv
poskytla oproti nemu v#hoda, 
c) predkladate! plánu nezaradil jeho zistenú poh!adávku do skupiny, ako po%iadal (§ 145), $ím sa dostal do
hor&ieho postavenia, v akom by bol bez prijatia plánu; súd pritom vychádza z jeho pravdepodobného
uspokojenia v konkurznom konaní, 
d) predkladate! plánu nezaradil jeho zistenú zabezpe$enú poh!adávku do skupiny pre zabezpe$ené
poh!adávky v rozsahu, v akom po%iadal (§ 145), $ím sa dostal do hor&ieho postavenia, v akom by bol bez
prijatia plánu; súd pritom vychádza z jeho pravdepodobného uspokojenia v konkurznom konaní.

(2) Právo domáha" sa neú$innosti plánu pod!a odseku 1 sa uplat'uje proti dl%níkovi a preberajúcej osobe.
Tejto neú$innosti sa mo%no domáha" len vo vz"ahu k dotknutej poh!adávke alebo majetkovému právu
akcionára.

§ 158
Plnenie na popretú poh%adávku

(1) Ak sa pod!a plánu má plni" na popretú $as" poh!adávky, dl%ník a preberajúca osoba sú povinní spolo$ne
a nerozdielne zlo%i" plnenie pripadajúce na popretú $as" poh!adávky do súdnej alebo notárskej úschovy
alebo v celom rozsahu zabezpe$i" splnenie tohto plnenia majetkom do 30 dní od splatnosti tohto plnenia;
inak sa plán vo$i verite!ovi vo vz"ahu k dotknutej popretej poh!adávke stáva neú$inn#m.

(2) Plnenie zlo%ené do úschovy pod!a odseku 1 sa uvo!ní v prospech verite!a popretej poh!adávky alebo
jeho zlo%ite!a pod!a rozhodnutia súdu, prípadne pod!a uznania popretej poh!adávky dl%níkom bezodkladne
po právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo po uznaní popretej poh!adávky dl%níkom.



27.1.2012 VYTLAC

66/88jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_zak_print.asp

(3) Ak po zistení popretej poh!adávky je zjavné, "e poh!adávka bola zaradená do nesprávnej skupiny, dl"ník
a preberajúca osoba sú povinní spolo#ne a nerozdielne doplati$ rozdiel, o ktor% bol verite! popretej
poh!adávky ukráten%.

§ 159
Nesplnenie plánu

Ak dl"ník alebo preberajúca osoba ani do 30 dní od doru#enia v%zvy nesplní riadne a v#as vo#i ú#astníkovi
plánu poh!adávku alebo in% záväzok vypl%vajúci mu z plánu, plán sa t%m stáva vo#i ú#astníkovi plánu vo
vz$ahu k dotknutej poh!adávke neú#inn%m.

§ 160
Ú!inky vyhlásenia konkurzu na plán

V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dl"níka alebo preberajúcej osoby skôr, ako je plán riadne
splnen%, sa plán vyhlásením konkurzu stáva neú#inn%m vo#i v&etk%m ú#astníkom plánu, ktor%ch nároky z
plánu e&te nie sú splnené.

§ 161
Následky neú!innosti plánu

(1) V prípade neú#innosti plánu vo#i verite!ovi sú dl"ník a preberajúca osoba povinní spolo#ne a
nerozdielne splni$ pôvodnú poh!adávku verite!a v rozsahu, v akom bola poh!adávka prihlásená a zistená,
spolu s úrokom pod!a osobitného predpisu25) po#ítan%m zo zistenej #asti poh!adávky od za#atia
re&trukturaliza#ného konania. Poh!adávku verite!a sú dl"ník a preberajúca osoba povinní splni$ v pôvodnej
lehote splatnosti.

(2) V prípade neú#innosti plánu vo#i akcionárovi dl"níka sú dl"ník a preberajúca osoba povinní spolo#ne a
nerozdielne uhradi$ akcionárovi dl"níka hodnotu plnenia, ktorá by zodpovedala jeho podielu na
likvida#nom zostatku dl"níka v #ase potvrdenia plánu súdom. Ak akcionár dl"níka nepreuká"e inak,
predpokladá sa, "e hodnota likvida#ného zostatku sa rovná nule.

(3) Pre pôvodnú poh!adávku verite!a v rozsahu pod!a odseku 1 mo"no v prípade neú#innosti plánu vo#i
dl"níkovi alebo preberajúcej osobe vies$ v%kon rozhodnutia alebo exekúciu, a to

a) na podklade právoplatného rozhodnutia súdu o ur#ení neú#innosti plánu, ak ide o neú#innos$ plánu pod!a
§ 157, 
b) na podklade právoplatného rozhodnutia súdu o ur#ení poh!adávky, ak ide o neú#innos$ plánu pod!a §
158, alebo
c) na podklade zoznamu poh!adávok ulo"eného na súde, ak ide o neú#innos$ plánu pod!a § 159.

(4) Plnenia poskytnuté ú#astníkovi plánu na základe plánu sa v prípade neú#innosti plánu vo#i nemu v
rozsahu ur#enom plánom (§ 139) zapo#ítajú.

DESIATA HLAVA
DOZORNÁ SPRÁVA

§ 162
Dozorná správa

(1) Záväzná #as$ plánu mô"e na #as po skon#ení re&trukturalizácie a" do úplného splnenia plánu zavies$ nad
dl"níkom alebo preberajúcou osobou dozornú správu. Dozornú správu vykonáva dozorn% správca ur#en%
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záväznou !as"ou plánu. Za dozorného správcu mo#no ur!i" len osobu zapísanú do zoznamu správcov; súhlas
s v$konom funkcie dozorného správcu tvorí prílohu plánu.

(2) V prípade zavedenia dozornej správy záväzná !as" plánu obsahuje najmä ur!enie

a) osoby podliehajúcej dozornej správe, 
b) dozorného správcu, 
c) pravidiel pre v$kon dozornej správy, 
d) právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu, 
e) odmeny dozorného správcu a pravidiel pre jej úhradu.

§ 163
Ú!inky dozornej správy

(1) Ú!inky 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 %al&ie skuto!nosti,
ktor$ch zverejnenie ur!uje záväzná !as" plánu.

(3) Ak niektoré právne úkony osoby podliehajúcej dozornej správe majú pod'a záväznej !asti plánu
podlieha" súhlasu dozorného správcu, oznámenie o zavedení dozornej správy obsahuje aj presné ur!enie
rozsahu t$chto právnych úkonov s pou!ením o mo#nosti odporova" t$m 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 t$m nie je dotknutá, právnemu
úkonu v&ak mo#no v konkurze odporova", ak pred úpln$m splnením plánu bol na majetok osoby
podliehajúcej dozornej správe vyhlásen$ konkurz.

§ 164
Dozorn" správca

(1) Dozorn$ správca je povinn$ vykonáva" dozornú správu s odbornou starostlivos"ou. Dozorn$ správca je
povinn$ pri v$kone dozornej správy

a) dohliada" na dodr#iavanie plnenia plánu, pravidiel v$konu dozornej správy a !innos" osoby
podliehajúcej dozornej správe, 
b) ude'ova" súhlas s právnymi úkonmi osoby podliehajúcej dozornej správe v rozsahu a za podmienok
ur!en$ch v pláne, 
c) neustále vyhodnocova" v&etky známe informácie o osobe podliehajúcej dozornej správe, o plnení plánu a
o in$ch pre plnenie plánu podstatn$ch skuto!nostiach z h'adiska ich mo#ného vplyvu na úspe&né splnenie
plánu a v prípade, #e po vyhodnotení t$chto informácií dôjde k záveru, #e nemo#no odôvodnene
predpoklada" riadne splnenie plánu, je povinn$ o tejto skuto!nosti bezodkladne informova" osobu
podliehajúcu dozornej správe a iné osoby ur!ené v pláne, 
d) plni" %al&ie povinnosti vypl$vajúce mu zo záväznej !asti plánu.

(2) Ak plán neur!uje inak, dozorn$ správca je povinn$ v pravideln$ch mesa!n$ch intervaloch poskytova"
súdu a verite'skému v$boru správy o plnení plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v
budúcnosti.

(3) Dozorn$ správca je oprávnen$ zú!ast(ova" sa na rokovaní príslu&n$ch orgánov osoby podliehajúcej
dozornej správe. Ak plán neur!uje inak, príslu&né orgány osoby podliehajúcej dozornej správe sú povinné
prerokova" s dozorn$m správcom ka#dé zásadné rozhodnutie finan!nej a majetkovej povahy.

(4) Dozornému správcovi patria pri v$kone jeho !innosti rovnaké oprávnenia ako správcovi pri zis"ovaní
majetku v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa pou#ijú primerane. Osoba podliehajúca dozornej správe je
povinná poskytnú" dozornému správcovi sú!innos" zodpovedajúcu t$mto jeho oprávneniam.
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§ 165
Skon!enie dozornej správy

(1) Po úplnom splnení plánu dozorn! správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku oznam o
ukon"ení dozornej správy. Zverejnením oznamu o ukon"ení dozornej správy zanikajú ú"inky dozornej
správy a funkcia dozorného správcu.

(2) Ú"inky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tie# vyhlásením konkurzu. V uznesení o
vyhlásení konkurzu súd ustanoví do funkcie správcu dozorného správcu.

"TVRTÁ #AS$
ODDL%ENIE

§ 166

(1) Dl#ník-fyzická osoba má právo sa po zru$ení konkurzu za podmienok ustanoven!ch t!mto zákonom
domáha% na súde zbavenia svojich dlhov. O mo#nosti oddl#enia súd dl#níka v konkurznom konaní
primerane pou"í.

(2) Dl#ník nemá právo domáha% sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zru$en! preto, #e majetok dl#níka
neposta"oval ani na úhradu poh&adávok proti podstate.

§ 167

(1) Návrh na oddl#enie je oprávnen! poda% dl#ník, ktor! je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne po"as konkurzného konania a# do zru$enia konkurzu. Návrh na povolenie oddl#enia
okrem v$eobecn!ch nále#itostí návrhu4) musí obsahova% aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctiv! zámer
dl#níka vynalo#i% primerané úsilie na uspokojenie svojich verite&ov.

(2) Súd oddl#enie dl#níka povolí, ak zistí, #e dl#ník po"as konkurzného konania riadne plnil svoje
povinnosti ustanovené t!mto zákonom, inak jeho návrh na oddl#enie zamietne. O povolení oddl#enia
rozhodne súd bezodkladne po zru$ení konkurzu.

(3) V uznesení o povolení oddl#enia súd ustanoví správcu a ur"í rozsah právnych úkonov dl#níka, ktoré
budú po"as skú$obného obdobia podlieha% súhlasu správcu; za správcu ustanoví toho, kto vykonával
funkciu správcu v "ase zru$enia konkurzu, ak takého niet, pou#ije sa postup pod&a § 40. Uznesenie súd
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tie# doru"í dl#níkovi a správcovi, ktorého v
uznesení ustanovil.

(4) V uznesení o povolení oddl#enia súd ur"í aj sumu pe'a#n!ch prostriedkov, ktoré dl#ník na konci
ka#dého skú$obného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov.

(5) Uznesenie o zamietnutí návrhu na povolenie oddl#enia súd doru"í dl#níkovi. Proti uzneseniu je
oprávnen! dl#ník poda% odvolanie.

§ 168

(1) Právoplatnos%ou uznesenia o povolení oddl#enia sa za"ína trojro"né skú$obné obdobie, po"as ktorého je
dl#ník povinn! v#dy na konci skú$obného roka poskytnú% správcovi pe'a#né prostriedky v sume ur"enej
súdom, najviac v$ak 70 % svojho celkového "istého príjmu za uplynul! skú$obn! rok, ktoré správca po
odpo"ítaní odmeny pomerne rozdelí pod&a kone"ného rozvrhu v!%a#ku medzi verite&ov dl#níka.
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(2) Dl!ník je povinn" po#as skú$obného obdobia vynalo!i% primerané úsilie na získanie zamestnania ako
zdroja príjmu alebo za#a% podnika% s t"mto cie&om a poskytova% správcovi v$etky správcom po!adované
informácie, najmä informácie o príjme a v"davkoch a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta
podnikania.

(3) Súd je oprávnen" po#as skú$obného obdobia po!adova% od správcu správy o priebehu skú$obného
obdobia a plnení povinností dl!níka, ktoré je správca povinn" súdu v ur#enej lehote poskytnú%.

§ 169

(1) Poh&adávky verite&ov dl!níka, ktoré zostali po zru$ení konkurzu neuspokojené, sa po#as skú$obného
obdobia mô!u uspokojova% z majetku dl!níka iba spôsobom a v rozsahu ustanovenom t"mto zákonom. Pre
tieto poh&adávky nemo!no po#as skú$obného obdobia za#a% konanie o v"kon rozhodnutia alebo exeku#né
konanie na majetok patriaci dl!níkovi. Preml#acia lehota proti verite&om t"chto poh&adávok po#as
skú$obného obdobia neplynie.

(2) Na odvolanie a ustanovenie správcu po#as skú$obného obdobia sa primerane pou!ijú ustanovenia o
odvolaní a ustanovení správcu po#as konkurzu. Správcovi pri v"kone funkcie po#as skú$obného obdobia
patria rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze pri zis%ovaní majetku podliehajúceho konkurzu;
ustanovenia § 74 a 75 sa pou!ijú primerane.

§ 170

(1) Právne úkony dl!níka po#as skú$obného obdobia podliehajú písomnému súhlasu správcu v rozsahu
ur#enom súdom v uznesení o povolení oddl!enia. Ak dl!ník urobí právny úkon bez súhlasu správcu, i ke'
podliehal súhlasu správcu, platnos% právneho úkonu t"m nie je dotknutá; právnemu úkonu v$ak mô!e
správca rovnako ako v konkurze odporova%.

(2) O schva&ovaní právnych úkonov dl!níka je správca povinn" rozhodova% bezodkladne. Právny úkon
dl!níka je správca oprávnen" schváli%, len ak sa hodnota majetku dl!níka v dôsledku právneho úkonu zv"$i.
Dl!ník je povinn" na tento ú#el poskytnú% správcovi v$etky informácie o schva&ovanom právnom úkone a
inú s t"m súvisiacu sú#innos%.

§ 171

(1) Súd zru$í skú$obné obdobie, ak zistí, !e dl!ník opakovane alebo záva!ne poru$il povinnosti ustanovené
t"mto zákonom alebo !e príjem dl!níka neposta#uje ani na úhradu odmeny správcu. Uznesenie o zru$ení
skú$obného obdobia súd doru#í dl!níkovi a správcovi. Proti uzneseniu mô!e dl!ník poda% odvolanie.
Právoplatné uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v
Obchodnom vestníku sa kon#í skú$obné obdobie a zaniká funkcia správcu.

(2) Po uplynutí skú$obného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddl!ení dl!níka. Uznesenie
súd doru#í dl!níkovi a správcovi; uznesenie tie! bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Poh&adávky,
ktoré zostali po zru$ení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani po#as skú$obného obdobia, sa
zverejnením uznesenia o oddl!ení v Obchodnom vestníku stávajú vo#i dl!níkovi nevymáhate&né.
Zverejnením uznesenia o oddl!ení v Obchodnom vestníku tie! zaniká funkcia správcu a kon#í sa skú$obné
obdobie.

PIATA !AS"
CEZHRANI!NÉ KONKURZY

§ 172
Vz#ah k $tátom Európskej únie
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Na konkurzné konanie s cudzím prvkom sa vo vz!ahu k "lensk#m $tátom Európskej únie alebo zmluvn#m
$tátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (%alej len ""lensk# $tát") pou&ijú ustanovenia tohto
zákona, ak osobitn# predpis26) neustanovuje inak.

Vz!ah k "tátom, ktoré nie sú #lenmi Európskej únie
§ 173

Ak Slovenská republika nie je viazaná medzinárodnou zmluvou upravujúcou uspokojenie verite'ov dl&níka,
ktor# je v úpadku, platí pre uznanie cudzích rozhodnutí v konaniach upraven#ch t#mto zákonom zásada
vzájomnosti.

§ 174

(1) Právomoc slovenského súdu na konanie pod'a tohto zákona je daná, ak má dl&ník na území Slovenskej
republiky majetok.

(2) Konkurz vyhlásen# slovensk#m súdom sa vz!ahuje aj na majetok, ktor# sa nachádza na území cudzieho
$tátu, ak to právne predpisy cudzieho $tátu umo&(ujú.

§ 175

(1) Ak orgán cudzieho $tátu za"al konanie obdobné konkurznému konaniu pod'a tohto zákona (%alej len
"zahrani"né konkurzné konanie"), slovensk# súd na návrh zahrani"ného správcu a na základe vzájomnosti
uzná ú"inky zahrani"ného konkurzného konania na území Slovenskej republiky, ak zahrani"n# správca
preuká&e jeho za"atie vrátane svojho ustanovenia, ako aj právny záujem na jeho uznaní na území Slovenskej
republiky. Uznanie zahrani"ného konkurzného konania je vylú"ené, ak u& na území Slovenskej republiky
oh'adom toho istého dl&níka prebieha iné zahrani"né konkurzné konanie alebo konkurzné konanie alebo
re$trukturaliza"né konanie vedené slovensk#m súdom.

(2) Súd mô&e aj bez návrhu prizna! uznanému zahrani"nému konkurznému konaniu na území Slovenskej
republiky aj niektoré ú"inky konkurzného konania pod'a tohto zákona alebo ur"i!, &e niektoré ú"inky
zahrani"ného konkurzného konania sa na územie Slovenskej republiky nevz!ahujú.

(3) Slovensk# súd aj bez návrhu zru$í uznanie zahrani"ného konkurzného konania, ak zistí, &e nie sú splnené
predpoklady na uznanie zahrani"ného konkurzného konania pod'a odseku 1.

(4) Uznanie zahrani"ného konkurzného konania sa zru$uje za"atím konkurzného konania alebo
re$trukturaliza"ného konania pod'a tohto zákona. Uznanie zahrani"ného konkurzného konania na území
Slovenskej republiky nie je preká&kou za"atia konkurzného konania alebo re$trukturaliza"ného konania
pod'a tohto zákona.

$IESTA %AS&
KONKURZ FINAN%N'CH IN$TITÚCIÍ

Prv( oddiel
Osobitné ustanovenia pre konkurz finan#n(ch in"titúcií

§ 176
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(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu na banku, in!titúciu elektronick"ch pe#azí so sídlom v Slovenskej
republike, pois$ov#u alebo zais$ov#u (%alej len "slovenská finan&ná in!titúcia") je oprávnen" poda$ len
príslu!n" orgán doh'adu alebo núten" správca po predchádzajúcom súhlase príslu!ného orgánu doh'adu, ak
je v nútenej správe pod'a osobitného predpisu.27)

(2) Návrh na vyhlásenie konkurzu na pobo&ku právnickej osoby s obdobn"m predmetom podnikania, ako je
predmet podnikania slovenskej finan&nej in!titúcie so sídlom v inom ako &lenskom !táte (%alej len
"zahrani&ná finan&ná in!titúcia") zriadenej na území Slovenskej republiky, je oprávnen" poda$ len príslu!n"
orgán doh'adu alebo núten" správca po predchádzajúcom súhlase príslu!ného orgánu doh'adu, ak je v
nútenej správe pod'a osobitného predpisu.27)

(3) Re!trukturalizácia slovenskej finan&nej in!titúcie alebo pobo&ky zahrani&nej finan&nej in!titúcie sa
uskuto&#uje v rámci nútenej správy pod'a osobitn"ch predpisov.27) Ustanovenia tretej &asti tohto zákona sa
na tieto osoby nepou(ijú.

(4) O návrhu na vyhlásenie konkurzu pod'a odseku 1 alebo 2 súd rozhodne ako o návrhu dl(níka na
vyhlásenie konkurzu; predbe(ného správcu súd neustanovuje.

(5) Ustanovenia odsekov 1 a( 4 sa rovnako pou(ijú na prevádzkovate'a platobného systému, 28) ktor" nie je
Národnou bankou Slovenska, na centrálneho depozitára cenn"ch papierov, 28a) na obchodníka s cenn"mi
papiermi, na správcovskú spolo&nos$, na dôchodkovú správcovskú spolo&nos$, na doplnkovú dôchodkovú
spolo&nos$, na platobnú in!titúciu, 28b) na zdravotnú pois$ov#u, 28c) alebo na pobo&ku obdobnej
zahrani&nej finan&nej in!titúcie zriadenej na území Slovenskej republiky.

§ 177
Oznamovanie vyhlásenia konkurzu

(1) Vyhlásenie konkurzu na majetok prevádzkovate'a alebo ú&astníka platobného systému28) uvedeného v
zozname Národnej banky Slovenska29) (%alej len "platobn" systém") súd bezodkladne po vydaní uznesenia
o vyhlásení konkurzu oznámi Národnej banke Slovenska; uznesenie tie( bezodkladne doru&í Národnej
banke Slovenska.

(2) Vyhlásenie konkurzu na majetok banky, pobo&ky zahrani&nej banky, in!titúcie elektronick"ch pe#azí
alebo pobo&ky zahrani&nej in!titúcie elektronick"ch pe#azí súd bezodkladne po vydaní uznesenia o
vyhlásení konkurzu oznámi Národnej banke Slovenska; uznesenie tie( bezodkladne doru&í Národnej banke
Slovenska a Fondu ochrany vkladov.

(3) Vyhlásenie konkurzu na majetok ú&astníka systému vyrovnania obchodov s finan&n"mi nástrojmi,
systému zú&tovania a vyrovnania obchodov s pokladni&n"mi pouká(kami alebo systému zú&tovania a
vyrovnania obchodov s podielov"mi listami30) (%alej len "systém vyrovnania") súd bezodkladne po vydaní
uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi Centrálnemu depozitárovi cenn"ch papierov; uznesenie tie(
bezodkladne doru&í Centrálnemu depozitárovi cenn"ch papierov.

(4) Vyhlásenie konkurzu na majetok obchodníka s cenn"mi papiermi alebo pobo&ku zahrani&ného
obchodníka s cenn"mi papiermi súd bezodkladne po vydaní uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi
Centrálnemu depozitárovi cenn"ch papierov a príslu!nému orgánu doh'adu; uznesenie tie( bezodkladne
doru&í Centrálnemu depozitárovi cenn"ch papierov, príslu!nému orgánu doh'adu a Garan&nému fondu
investícií.

(5) Vyhlásenie konkurzu na majetok pois$ovne alebo zais$ovne súd bezodkladne po vydaní uznesenia o
vyhlásení konkurzu oznámi príslu!nému orgánu doh'adu; uznesenie tie( bezodkladne doru&í príslu!nému
orgánu doh'adu.

(6) Vyhlásenie konkurzu pod'a odsekov 1 a( 5 súd oznámi príslu!n"m orgánom e!te pred zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

§ 178
Verite!sk" v"bor v konkurze
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Ak je úpadcom banka alebo pobo!ka zahrani!nej banky, !lenom verite"ského v#boru je v$dy Fond ochrany
vkladov; ak je úpadcom hypotekárna banka, !lenom verite"ského v#boru je aj jej hypotekárny správca. Ak je
úpadcom obchodník s cenn#mi papiermi alebo pobo!ka zahrani!ného obchodníka s cenn#mi papiermi,
!lenom verite"ského v#boru je v$dy Garan!n# fond investícií. Na vo"bu %al&ích !lenov verite"ského v#boru
sa ustanovenia o vo"be !lenov verite"ského v#boru v konkurze pou$ijú primerane.

§ 179
Ú!inky vyhlásenia konkurzu na ú!astníkov platobného systému, systému vyrovnania a

centrálne banky

(1) Vyhlásením konkurzu alebo povolením re&trukturalizácie na majetok prevádzkovate"a alebo ú!astníka
platobného systému alebo ú!astníka systému vyrovnania nie sú pri splnení podmienok ustanoven#ch
osobitn#m predpisom31) dotknuté

a) práva pou$i' pe(a$né prostriedky z ú!tu ú!astníka platobného systému vedeného v tomto platobnom
systéme na splnenie záväzkov ú!astníka platobného systému, ktoré vypl#vajú z jeho ú!asti v platobnom
systéme, 
b) práva pou$i' cenné papiere z ú!tu ú!astníka systému vyrovnania vedeného v centrálnom depozitári
cenn#ch papierov na splnenie záväzkov ú!astníka systému vyrovnania, ktoré vypl#vajú z jeho ú!asti v
systéme vyrovnania, 
c) povinnosti platobného systému alebo centrálneho depozitára cenn#ch papierov spracova' a zú!tova'
platobné príkazy ú!astníka platobného systému alebo systému vyrovnania ani platnos' a vymáhate"nos'
jeho príkazov vo!i tretím osobám.

(2) Práva prevádzkovate"a alebo ú!astníka platobného systému, prevádzkovate"a alebo ú!astníka systému
vyrovnania na zábezpeku, ktorá im bola poskytnutá v súvislosti so systémom vyrovnania, platobn#m
systémom alebo prepojen#m systémom, ani práva Národnej banky Slovenska, centrálnych bánk !lensk#ch
&tátov alebo Európskej centrálnej banky na zábezpeku, ktorá im bola poskytnutá, nie sú dotknuté
vyhlásením konkurzu alebo povolením re&trukturalizácie na majetok
a) ú!astníka systému vyrovnania alebo systému vyrovnania v prepojenom systéme, 
b) ú!astníka platobného systému alebo ú!astníka platobného systému v prepojenom systéme, 
c) protistrany k centrálnym bankám !lensk#ch &tátov alebo Európskej centrálnej banke, alebo
d) akejko"vek tretej strany, ktorá poskytla zábezpeku.

(3) Ak sú splnené podmienky dohodnuté na uplatnenie a v#kon nárokov, zábezpeka pod"a odseku 2 mô$e
by' vyu$itá na uplatnenie a v#kon nárokov z takej zábezpeky.

(4) Zabezpe!ovacie právo vz'ahujúce sa na pe(a$né prostriedky, poh"adávku z ú!tu v banke, &tátne dlhopisy
alebo prevodite"né cenné papiere, 7) ktoré vzniklo medzi osobami pod"a osobitného predpisu32) v de(
vyhlásenia konkurzu alebo povolenia re&trukturalizácie na majetok jednej z t#chto osôb, av&ak po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo povolenia re&trukturalizácie v Obchodnom vestníku, sa
pova$uje za platne vzniknuté, ak oprávnen# zo zabezpe!ovacieho práva preuká$e, $e o vyhlásení konkurzu
alebo povolení re&trukturalizácie nevedel alebo nemohol vedie'.

(5) Zabezpe!ovaciemu právu vz'ahujúcemu sa na pe(a$né prostriedky, poh"adávku z ú!tu v banke, &tátne
dlhopisy alebo prevodite"né cenné papiere, 7) ktoré vzniklo medzi osobami pod"a osobitného predpisu, 32)

nemo$no pod"a tohto zákona odporova' z dôvodu, $e vzniklo neskôr, ako vznikol záväzok, ktor#
zabezpe!uje.

§ 180
Zmluva o závere!nom vyrovnaní ziskov a strát

(1) Zmluva o závere!nom vyrovnaní ziskov a strát je zmluva uzatvorená medzi osobami pod"a osobitného
predpisu32) vo vz'ahu k jednému alebo viacer#m derivátov#m obchodom, obchodom o prevode cenn#ch
papierov so spätn#m prevodom, obchodom s prevodite"n#mi cenn#mi papiermi, pô$i!kám cenn#ch
papierov, obchodom s devízov#mi hodnotami, obchodom so zabezpe!ovacími právami k finan!n#m
nástrojom alebo in#m obdobn#m obchodom uzatvoren#m mimo organizovaného verejného trhu alebo
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upravujúca také obchody, ktorá upravuje v!po"et v!#ky jediného "istého záväzku vo vz$ahu k skuto"n!m
alebo odhadovan!m stratám alebo skuto"n!m alebo odhadovan!m ziskom, vzniknut!m v súvislosti s
ukon"ením alebo zru#ením jedného alebo viacer!ch obchodov uzavret!ch v súvislosti s takou zmluvou
alebo pod%a takej zmluvy.

(2) Závere"n!m vyrovnaním ziskov a strát je v!po"et, v súlade s podmienkami zmluvy o závere"nom
vyrovnaní ziskov a strát, v!#ky jediného "istého záväzku vo vz$ahu k skuto"n!m alebo odhadovan!m
stratám alebo skuto"n!m alebo odhadovan!m ziskom, vzniknut!m v súvislosti s ukon"ením alebo zru#ením
jedného alebo viacer!ch obchodov uzavret!ch v súvislosti s takou zmluvou o závere"nom vyrovnaní ziskov
a strát alebo pod%a takej zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát. Spôsob v!po"tu v!#ky takého
jediného "istého záväzku si zmluvné strany dohodnú v zmluve o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát,
pri"om v!po"et sa uskuto"&uje s oh%adom na skuto"né alebo odhadované straty, prípadne skuto"né alebo
odhadované zisky zmluvn!ch strán t!kajúce sa ak!chko%vek platieb alebo plnení, ktoré by boli uhradené
alebo uskuto"nené, ak by nedo#lo k udalosti, ktorá spôsobila ukon"enie alebo zru#enie jedného alebo
viacer!ch tak!ch obchodov, vrátane ak!chko%vek nákladov alebo v!nosov vzniknut!ch v súvislosti s tak!m
ukon"ením alebo zru#ením; v!po"et mô'e vychádza$ z kotácií úrokov!ch sadzieb, v!menn!ch kurzov alebo
cien získan!ch od in!ch ú"astníkov príslu#n!ch finan"n!ch trhov v súvislosti s tak!mi ukon"en!mi alebo
zru#en!mi obchodmi.

(3) Vyhlásenie konkurzu ani povolenie re#trukturalizácie nemá 'iadne ú"inky na závere"né vyrovnanie
ziskov a strát pod%a zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát. Ak zmluvné strany uzatvorili obchody
pod%a zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát alebo v súvislosti s &ou a dôjde k ukon"eniu alebo
zru#eniu obchodov, ktoré podliehajú závere"nému vyrovnaniu ziskov a strát pod%a tejto zmluvy o
závere"nom vyrovnaní ziskov a strát, vo vz$ahu k t!mto obchodom bude splatn! iba jedin! "ist! záväzok,
ktorého v!#ka sa ur"í spôsobom stanoven!m v zmluve o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát. Ak
poh%adávku vo vz$ahu k takému "istému záväzku pod%a zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát má
úpadca vo"i druhej strane zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát, správca takú poh%adávku uplatní
vo"i druhej strane iba vo v!#ke ur"enej pri závere"nom vyrovnaní ziskov a strát. Ak poh%adávku vo vz$ahu k
takému "istému záväzku pod%a zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát má druhá strana zmluvy o
závere"nom vyrovnaní ziskov a strát, mô'e takú poh%adávku uplatni$ iba prihlá#kou vo v!#ke ur"enej pri
závere"nom vyrovnaní ziskov a strát.

(4) Odstúpenie od zmluvy, ktorej sú"as$ou je zmluva o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát, sa nedot!ka
ustanovení o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát, ktoré sú jej sú"as$ou. Ak zmluvné strany uzatvorili
obchody pod%a zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát alebo v súvislosti s &ou a dôjde k odstúpeniu
od takej zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát, vo vz$ahu k obchodom, ktoré podliehajú
závere"nému vyrovnaniu ziskov a strát pod%a takej zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát, bude
splatn! iba jedin! "ist! záväzok, ktorého v!#ka sa ur"í spôsobom stanoven!m v takej zmluve o závere"nom
vyrovnaní ziskov a strát. Ak poh%adávku vo vz$ahu k takému "istému záväzku pod%a takej zmluvy o
závere"nom vyrovnaní ziskov a strát má úpadca vo"i druhej strane takej zmluvy o závere"nom vyrovnaní
ziskov a strát, správca takú poh%adávku uplatní vo"i druhej strane iba vo v!#ke ur"enej pri závere"nom
vyrovnaní ziskov a strát. Ak poh%adávku vo vz$ahu k takému "istému záväzku pod%a takej zmluvy o
závere"nom vyrovnaní ziskov a strát má druhá strana takej zmluvy o závere"nom vyrovnaní ziskov a strát,
mô'e takú poh%adávku uplatni$ iba vo v!#ke ur"enej pri závere"nom vyrovnaní ziskov a strát.

Druh! oddiel
Konkurz finan"nej in#titúcie so sídlom alebo pobo"kami na území "lensk!ch

#tátov

§ 181

(1) Právomoc vyhlási$ konkurz na majetok slovenskej finan"nej in#titúcie, ako aj vies$ konkurzné konanie
na majetok slovenskej finan"nej in#titúcie má v!lu"ne slovensk! súd.

(2) Slovensk! súd nemá právomoc vyhlási$ konkurz na majetok právnickej osoby s obdobn!m predmetom
podnikania, ako je predmet podnikania slovenskej finan"nej in#titúcie, so sídlom v inom "lenskom #táte
((alej len "európska finan"ná in#titúcia").
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(3) Rozhodnutie orgánu iného !lenského "tátu o vyhlásení konkurzu na európsku finan!nú in"titúciu je
priamo ú!inné na území Slovenskej republiky; ú!inky rozhodnutia nastávajú v Slovenskej republike
rovnako ako v !lenskom "táte, v ktorom bolo rozhodnutie vydané.

§ 182

(1) Konkurzné konanie na majetok slovenskej finan!nej in"titúcie vrátane jej majetku na území iného
!lenského "tátu sa uskuto!#uje v$lu!ne pod%a tohto zákona.

(2) Konkurzné konanie na majetok európskej finan!nej in"titúcie vrátane jej majetku na území Slovenskej
republiky sa uskuto!#uje v$lu!ne pod%a práva !lenského "tátu, v ktorom má európska finan!ná in"titúcia
sídlo.

§ 183

(1) Správca európskej finan!nej in"titúcie mô&e vykonáva' svoju právomoc na území Slovenskej republiky
rovnako ako v !lenskom "táte, v ktorom bol ustanoven$. Správca európskej finan!nej in"titúcie nie je
oprávnen$ na území Slovenskej republiky pou&íva' donucovacie prostriedky ani rozhodova' vo veciach, v
ktor$ch rozhodujú na území Slovenskej republiky slovenské súdy. Pri v$kone svojich právomocí na území
Slovenskej republiky správca európskej finan!nej in"titúcie postupuje v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky; v$konom t$chto právomocí na území Slovenskej republiky mô&e poveri' zástupcu.

(2) Pri v$kone svojich právomocí na území Slovenskej republiky sa správca európskej finan!nej in"titúcie
preukazuje úradne osved!en$m odpisom rozhodnutia o svojom vymenovaní spolu s úradne osved!en$m
prekladom do slovenského jazyka. Vy""ie overenie odpisu tohto rozhodnutia sa nevy&aduje.

§ 184

Správca európskej finan!nej in"titúcie alebo orgán iného !lenského "tátu, ktor$ vyhlásil konkurz na
európsku finan!nú in"titúciu, mô&e po&adova', aby rozhodnutie o vyhlásení konkurzu bolo zapísané do
katastra nehnute%ností, obchodného registra alebo iného verejného registra vedeného v Slovenskej
republike.

§ 185

(1) Vyhlásenie konkurzu na majetok slovenskej finan!nej in"titúcie súd bezodkladne po vydaní uznesenia o
vyhlásení konkurzu oznámi prostredníctvom príslu"ného orgánu doh%adu príslu"n$m orgánom doh%adu
v"etk$ch !lensk$ch "tátov; v oznámení súd upozorní príslu"n$ orgán doh%adu na ú!inky vyhlásenia
konkurzu.

(2) Vyhlásenie konkurzu na majetok pobo!ky zahrani!nej finan!nej in"titúcie súd bezodkladne po vydaní
uznesenia o vyhlásení konkurzu oznámi prostredníctvom príslu"ného orgánu doh%adu príslu"n$m orgánom
doh%adu !lensk$ch "tátov, v ktor$ch má zahrani!ná finan!ná in"titúcia zriadené (al"ie pobo!ky; oznámenie
musí obsahova' upozornenie na ú!inky konkurzu a na zánik príslu"ného povolenia. Súd, správca a príslu"n$
orgán doh%adu po!as konkurzu pobo!ky zahrani!nej finan!nej in"titúcie koordinujú v$kon svojej !innosti s
príslu"n$mi orgánmi !lensk$ch "tátov, na území ktor$ch má zahrani!ná finan!ná in"titúcia zriadené (al"ie
pobo!ky.

(3) Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok slovenskej finan!nej in"titúcie súd bezodkladne po jeho
vydaní zverejní v Úradom vestníku Európskej únie a aspo# v dvoch denníkoch s celo"tátnou pôsobnos'ou v
ka&dom !lenskom "táte, v ktorom slovenská finan!ná in"titúcia podniká. Uznesenie sa zverej#uje bez
odôvodnenia v slovenskom jazyku s nadpisom "V$zva na prihlásenie poh%adávok. Dodr&te lehoty.". Nadpis
musí by' uveden$ vo v"etk$ch úradn$ch jazykoch Európskej únie.



27.1.2012 VYTLAC

75/88jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_zak_print.asp

§ 186

(1) Správca bezodkladne po vyhlásení konkurzu na majetok slovenskej finan!nej in"titúcie písomne vyzve
v"etk#ch známych verite$ov, ktorí majú bydlisko, obvykl# pobyt alebo sídlo v inom !lenskom "táte, aby v
zákonnej lehote prihlásili svoje poh$adávky. Vo v#zve správca uvedie v slovenskom jazyku najmä spôsob a
lehotu na prihlasovanie poh$adávok vrátane potrebn#ch adries na ich riadne prihlásenie spolu s pou!ením o
následkoch zme"kania lehoty na prihlasovanie poh$adávok a pou!ením o tom, %e aj zabezpe!ené
poh$adávky musia by& prihlásené. V#zva okrem toho obsahuje aj nadpis "V#zva na prihlásenie poh$adávky.
Dodr%te lehoty.", ktor# sa uvádza vo v"etk#ch úradn#ch jazykoch Európskej únie.

(2) Ka%d# verite$ slovenskej finan!nej in"titúcie, ktor# ma bydlisko, obvykl# pobyt alebo sídlo v inom
!lenskom "táte, mô%e prihlási& svoju poh$adávku aj v úradnom jazyku svojho !lenského "tátu; prihlá"ka v
tom prípade musí obsahova& nadpis "Prihlásenie poh$adávky" v slovenskom jazyku. Správca mô%e
po%adova& od verite$a preklad prihlá"ky do slovenského jazyka. Prihlá"ka nemusí by& podaná na
predpísanom tla!ive.

§ 187

Ak dl%ník po vyhlásení konkurzu na majetok slovenskej finan!nej in"titúcie splní svoj dlh namiesto
správcovi pobo!ke slovenskej finan!nej in"titúcie, ktorá je zriadená v inom !lenskom "táte, pova%uje sa dlh
za splnen#, ak dl%ník v !ase plnenia svojho dlhu nemohol vedie& o vyhlásení konkurzu. Ak sa dlh splní pred
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Úradnom vestníku Európskej únie, dl%níkova nevedomos& o
vyhlásení konkurzu sa predpokladá, ak sa nepreuká%e opak. Ak sa dlh splní po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Úradnom vestníku Európskej únie, dl%níkova vedomos& o vyhlásení konkurzu sa
predpokladá, ak sa nepreuká%e opak.

§ 188

(1) Ú!inky vyhlásenia konkurzu na pracovnoprávne vz&ahy zamestnancov sa riadia v#lu!ne právom
!lenského "tátu, ktor#m sa spravuje pracovnoprávny vz&ah zamestnanca.

(2) Ú!inky vyhlásenia konkurzu na zmluvy, na základe ktor#ch vzniká vlastnícke právo alebo u%ívacie
právo k nehnute$nosti, sa riadia v#lu!ne právom !lenského "tátu, na území ktorého sa nehnute$nos&
nachádza; toto právo sa pou%ije aj na ur!enie, !i ide o nehnute$nos&.

(3) Ú!inky vyhlásenia konkurzu na práva k nehnute$nosti, plavidlu alebo lietadlu, ktoré podliehajú
registrácii vo verejnom registri, sa riadia v#lu!ne právom !lenského "tátu, v ktorom sa vedie príslu"n#
verejn# register.

§ 189

Od kúpnej zmluvy uzatvorenej úpadcom ako predávajúcim správca nemô%e pod$a tohto zákona odstúpi&, ak
u% do"lo k odovzdaniu predmetu kúpy a predmet kúpy sa v !ase vyhlásenia konkurzu nachádzal na území
iného !lenského "tátu.

§ 190

Zapo!ítanie poh$adávok v konkurze sa spravuje právom !lenského "tátu, ktor#m sa riadi poh$adávka
úpadcu; t#m nie je dotknutá mo%nos& zapo!íta& poh$adávku pod$a tohto zákona.

§ 191
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Uplatnenie práv k finan!n"m nástrojom, ktoré sa zapisujú do registra, na ú!et, do centrálneho depozitného
systému alebo do obdobného systému, sa v konkurze riadi právom !lenského #tátu, v ktorom sa príslu#n"
register, ú!et, centrálny depozitn" systém alebo obdobn" systém vedie.

§ 192

(1) Závere!né vyrovnanie ziskov a strát sa v konkurze riadi v"lu!ne právom !lenského #tátu, ktor"m sa
spravuje zmluva o závere!nom vyrovnaní ziskov a strát.

(2) Obchod so spätn"m prevodom sa v konkurze riadi v"lu!ne právom !lenského #tátu, ktor"m sa spravuje
zmluva o obchode so spätn"m prevodom.

(3) Obchod uskuto!nen" na organizovanom trhu sa v konkurze riadi v"lu!ne právom !lenského #tátu,
ktor"m sa spravuje zmluva, na základe ktorej bol obchod uzatvoren".

(4) V konkurze nemo$no odporova% právnemu úkonu, ak ten, proti komu sa právo odporova% právnemu
úkonu uplat&uje, preuká$e, $e právny úkon sa spravuje právom iného !lenského #tátu a $e toto právo
nepripú#%a mo$nos% odporova% tomuto právnemu úkonu.

(5) Ú!inky vyhlásenia konkurzu na prebiehajúce súdne konanie t"kajúce sa majetku podliehajúceho
konkurzu sa riadia v"lu!ne právom !lenského #tátu, v ktorom sa súdne konanie vedie.

§ 193

(1) Ak po vyhlásení konkurzu úpadca prevedie nehnute'nos%, platnos% právneho úkonu sa posudzuje pod'a
práva !lenského #tátu, kde sa nehnute'nos% nachádza.

(2) Ak po vyhlásení konkurzu úpadca prevedie plavidlo, lietadlo alebo finan!n" nástroj, ktor" sa zapisuje do
registra, na ú!et, do centrálneho depozitného systému alebo do obdobného systému, platnos% právneho
úkonu sa posudzuje pod'a práva !lenského #tátu, v ktorom sa príslu#n" register, ú!et, centrálny depozitn"
systém alebo obdobn" systém vedie.

§ 194

Ustanovenia § 188 a$ 193 sa pou$ijú, ak je úpadcom slovenská finan!ná in#titúcia alebo pobo!ka
zahrani!nej finan!nej in#titúcie.

TRETÍ ODDIEL
SPOLO!NÉ USTANOVENIA PRE KONKURZ SLOVENSK"CH FINAN!N"CH

IN#TITÚCIÍ

§ 195

(1) Pri konkurze na slovenskú finan!nú in#titúciu príslu#n"m orgánom pod'a § 82 ods. 1 a § 83 a$ 85 je
orgán doh'adu nad slovenskou finan!nou in#titúciou, ak ide o prevádzkovanie alebo ukon!enie
prevádzkovania úpadcovho podniku, !asti úpadcovho podniku alebo podstatnej !asti úpadcovho majetku
patriaceho k podniku; to sa rovnako vz%ahuje na prevod, nájom alebo za%a$enie úpadcovho podniku, !asti
úpadcovho podniku alebo podstatnej !asti úpadcovho majetku na ú!ely (al#ieho prevádzkovania.

(2) Ak je úpadcom slovenská finan!ná in#titúcia, jej nesplatné záväzky a poh'adávky, ktoré vznikli pred



27.1.2012 VYTLAC

77/88jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_zak_print.asp

vyhlásením konkurzu a ktoré sa t!kajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa na ú"ely konkurzu pova#ujú za
splatné a# odo d$a ukon"enia prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu; to sa
rovnako vz%ahuje aj na splatnos% podmienen!ch poh&adávok, ktoré sa v konkurze uplat$ujú prihlá'kou a
ktoré vznikli pred ukon"ením prevádzkovania úpadcovho podniku správcom po vyhlásení konkurzu.

(3) Ak je úpadcom pois%ov$a, nároky z poistenia sa v konkurze v nezabezpe"enom rozsahu uspokojujú zo
v'eobecnej podstaty pred in!mi nezabezpe"en!mi poh&adávkami.

(4) Nárokmi z poistenia sa rozumie akáko&vek suma, ktorú dlhuje pois%ov$a poistenému, poistníkovi alebo
oprávnenej osobe alebo in!m po'koden!m osobám, ktoré majú bezprostredné #alobné právo vo"i pois%ovni
na základe poistnej zmluvy, vrátane technick!ch rezerv vytvoren!ch za jednotlivé poistné zmluvy t!kajúce
sa vy''ie uveden!ch osôb v prípade, #e ku d$u vyhlásenia konkurzu nenastala poistná udalos%. Zaplatené
poistné, ktoré pois%ov$a dlhuje z dôvodu neprijatia návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy alebo z dôvodu
zru'enia poistn!ch zmlúv pred d$om vyhlásenia konkurzu, sa tie# pova#ujú za nárok z poistenia. Za nároky
z poistenia sa nepova#ujú regresy.

(5) Vyhlásením konkurzu na majetok pois%ovne alebo zais%ovne zanikajú poistné zmluvy uzatvorené
pois%ov$ou alebo zais%ov$ou ako poistite&om.

(6) Ak je úpadcom hypotekárna banka, oddelenú podstatu zabezpe"en!ch verite&ov, ktor!mi sú majitelia
hypotekárnych zálo#n!ch listov a majitelia komunálnych obligácií vydan!ch touto hypotekárnou bankou,
tvoria majetkové hodnoty slú#iace na krytie vydan!ch hypotekárnych zálo#n!ch listov a vydan!ch
komunálnych obligácií a zárove$ slú#iace na zabezpe"enie33) poh&adávok majite&ov hypotekárnych
zálo#n!ch listov a poh&adávok majite&ov komunálnych obligácií vo"i hypotekárnej banke; sú"as%ou tejto
oddelenej podstaty sú aj poh&adávky z hypotekárnych úverov a poh&adávky z komunálnych úverov vrátane
zálo#n!ch práv k nehnute&nostiam slú#iacich na zabezpe"enie poh&adávok z hypotekárnych úverov a
poh&adávok z komunálnych úverov, ktoré boli financované prostredníctvom vydávania a predaja
hypotekárnych zálo#n!ch listov a komunálnych obligácií.

SIEDMA !AS"
PROCESNÉ USTANOVENIA

§ 196
Pou#itie Ob$ianskeho súdneho poriadku

Ak tento zákon neustanovuje inak, na za"atie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na za"atie
re'trukturaliza"ného konania, na re'trukturaliza"né konanie a konanie o oddl#ení ((alej len "konanie pod&a
tohto zákona") sa primerane pou#ijú ustanovenia Ob"ianskeho súdneho poriadku.

§ 197

(1) V konaní pod&a tohto zákona koná a rozhoduje jedin! sudca. Pojednávanie súd naria(uje len vtedy, ak to
pokladá za potrebné.

(2) Obnova konania v konaní pod&a tohto zákona nie je prípustná.

(3) Odpustenie zme'kania lehoty v konaní pod&a tohto zákona nie je prípustné.

(4) Odklad vykonate&nosti v konaní pod&a tohto zákona nie je prípustn!.

(5) Ak tento zákon neustanovuje inak, v konaní pod&a tohto zákona nie je prípustné ani preru'enie konania.

(6) V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení re'trukturalizácie súd pou"í ú"astníkov o ich práve
uplatni% námietku zaujatosti. Ú"astník mô#e uplatni% námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie poh&adávok. Na neskôr doru"ené námietky súd neprihliada.
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§ 198
Rozhodovanie súdu

(1) Súd v konaní pod!a tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanom v konkurznom konaní,
v re"trukturaliza#nom konaní alebo v konaní o oddl$ení je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento
zákon. Dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní pod!a tohto zákona nie je
prípustné.

(2) V písomnom vyhotovení uznesenia vydaného v konaní pod!a tohto zákona sa uvedie, ktor% súd
uznesenie vydal, ozna#enie navrhovate!a, dl$níka (úpadcu) a správcu, ak je ustanoven%, v%rok,
odôvodnenie, pou#enie o odvolaní a de& a miesto vydania uznesenia.

(3) Vo v%roku uznesenia sa v$dy uvedie zákonn% dôvod rozhodnutia, ak vypl%va z tohto zákona.

(4) Rozhodnutie, ktor%m súd priznal hlasovacie a 'al"ie práva spojené s popretou poh!adávkou pod!a § 32
ods. 16, je predbe$ne vykonate!né.

§ 199
Doru!ovanie a zverej"ovanie súdnych rozhodnutí a in#ch písomností

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach pod!a tohto zákona
doru#ujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverej&uje v Obchodnom vestníku, sa
zverej&uje bez odôvodnenia.

(2) Ak ide o doru#enie uznesenia, ktor%m sa ú#astníkovi ukladá povinnos( alebo ktor%m sa ú#astník vyz%va,
uznesenie sa v konaní pod!a tohto zákona doru#í aj in%m spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku; t%m nie je dotknuté doru#ovanie pod!a odseku 1.

(3) Uznesenie sa v konaní pod!a tohto zákona doru#í aj in%m spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku aj vtedy, ak tento zákon ustanovuje, aby sa písomnos( ur#itej osobe doru#ila, alebo ak je to
potrebné pre vedenie konania; t%m nie je dotknuté doru#ovanie pod!a odseku 1.

(4) Ak je prípadn% za#iatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu
spojen% so zverejnením doru#ovanej písomnosti v Obchodnom vestníku a listina sa doru#uje aj in%m
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku, adresát písomnosti sa o tom pou#í.

(5) Ak sa má súdne rozhodnutie pod!a tohto zákona zverejni( v Obchodnom vestníku bezodkladne, súd
predlo$í rozhodnutie Obchodnému vestníku na zverejnenie najneskôr nasledujúci pracovn% de& po jeho
vydaní.

(6) Iné písomnosti súdu, ktoré sa pod!a tohto zákona majú zverejni( bezodkladne, súd predlo$í Obchodnému
vestníku na zverejnenie najneskôr nasledujúci pracovn% de& po tom, #o sa dozvedel o skuto#nosti, s ktorou
je spojené zverejnenie súdnej písomnosti.

(7) Ak je to ú#elné vzh!adom na po#et ú#astníkov alebo povahu veci, súd mô$e popri zverejnení písomnosti
v Obchodnom vestníku zverejni( obsah písomnosti alebo niektoré údaje z nej aj prostredníctvom
hromadn%ch informa#n%ch prostriedkov, tla#e alebo slu$ieb poskytovan%ch elektronickou formou.

(8) Súd mô$e pod!a okolnosti doru#i( písomnosti aj prostredníctvom správcu.

(9) Ak tento zákon neustanovuje inak, za de& doru#enia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa
pova$uje nasledujúci de& po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom
vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa pod!a tohto zákona zverej&ujú v Obchodnom vestníku, sa pova$ujú
na ú#ely tohto zákona za zverejnené nasledujúci de& po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

§ 200
Vypo!utie
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(1) Súd v konaní pod!a tohto zákona mô"e aj bez nariadenia pojednávania nariadi# vypo$utie osoby, ak jej
v%pove& mô"e ma# v%znam pre rozhodnutie alebo postup súdu v konaní. 

(2) Ak pod!a tohto zákona mô"e súd rozhodnú# a" po vypo$utí ur$itej osoby, mô"e súd od jej vypo$utia
upusti#, ak sa zdr"uje v cudzine alebo hrozí nebezpe$enstvo z ome'kania. Súd mô"e postupova# rovnako, ak
pobyt tejto osoby nie je známy.

§ 201
Ú!innos" rozhodnutí

Ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia súdu vydané v konaniach pod!a tohto zákona alebo
súvisiacich konaniach sú záväzné pre v'etk%ch ú$astníkov 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
doru$í príslu'nému registrovému súdu; to platí rovnako, ak súd zru'il konkurz, preto"e majetok dl"níka
neposta$uje ani na úhradu poh!adávok proti podstate.

§ 203
Predbe#né opatrenie

Súd mô"e na návrh predbe"ného správcu alebo správcu alebo aj bez návrhu nariadi# predbe"né opatrenie, ak
je to potrebné pre zistenie alebo zabezpe$enie majetku dl"níka (úpadcu). O návrhu na predbe"né opatrenie
súd rozhodne najneskôr do 15 dní od doru$enia návrhu. Predbe"n%m opatrením mo"no nariadi# najmä, aby
osoba, ktorá má záznam, dokument alebo majetok dl"níka (úpadcu), tieto vydala správcovi alebo sa zdr"ala
nakladania s nimi. Proti predbe"nému opatreniu je oprávnen% poda# odvolanie ten, komu sa predbe"n%m
opatrením ulo"ila povinnos#, a to do 30 dní, odkedy mu bolo uznesenie o nariadení predbe"ného opatrenia
doru$ené inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

§ 203a
Lehoty

(1) Do plynutia lehoty sa nezapo$ítava de(, ke& do'lo ku skuto$nosti ur$ujúcej za$iatok lehoty.

(2) Ak posledn% de( lehoty pripadne na sobotu, nede!u alebo sviatok, posledn% de( lehoty je najbli"'í
nasledujúci pracovn% de(.

(3) Lehota je zachovaná, ak je podanie doru$ené najneskôr posledn% de( lehoty tomu, komu je podanie
ur$ené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania.

ÔSMA $AS%
SPOLO$NÉ, PRECHODNÉ A ZÁVERE$NÉ USTANOVENIA

§ 204
Splnomoc&ovacie ustanovenia
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V!eobecne záväzn" právny predpis, ktor" vydá ministerstvo, ustanoví

a) podrobnosti o obsahov"ch nále#itostiach zoznamu majetku a zoznamu záväzkov dl#níka (úpadcu), 
b) v"!ku preddavku na úhradu odmeny predbe#ného správcu, 
c) v"!ku preddavku na úhradu nákladov konkurzu a v"!ku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, $i mo#no
konkurzné konanie zastavi% pre nedostatok majetku, 
d) podrobnosti o v"!ke, druhu a spôsobe ur$enia odmeny a úhrade v"davkov predbe#ného správcu, 
e) podrobnosti o v"!ke, druhu a spôsobe ur$enia odmeny správcu v konkurze, 
f) podrobnosti o v"!ke, druhu a spôsobe ur$enia odmeny správcu v konaní o oddl#ení, 
g) vzory tla$ív pre podávanie prihlá!ok a vzory in"ch predpísan"ch tla$ív pod&a tohto zákona, 
h) 'al!ie podrobnosti o obsahov"ch nále#itostiach a vedení zoznamu poh&adávok a oznamovaní údajov
zapisovan"ch do zoznamu poh&adávok súdu, 
i) 'al!ie podrobnosti o obsahov"ch nále#itostiach súpisu, 
j) 'al!ie podrobnosti o obsahov"ch nále#itostiach evidencie o poh&adávkach proti podstate a ich
prira'ovaní a rozpo$ítavaní medzi súpisové zlo#ky majetku, 
k) 'al!ie podrobnosti o obsahov"ch nále#itostiach evidencie o poh&adávkach z prevádzkovania podniku a
ich prira'ovaní a rozpo$ítavaní medzi súpisové zlo#ky majetku, 
l) 'al!ie podrobnosti o obsahov"ch nále#itostiach rozvrhu v"%a#ku, 
m) 'al!ie podrobnosti o zvolávaní, konaní a vedení schôdze verite&ov a zasadnutia verite&ského v"boru, 
n) podrobnú úpravu formálnych nále#itostí plánu, 
o) niektoré podrobnosti o zorganizovaní dra#by, ponukového konania alebo iného sú%a#ného procesu pri
spe(a#ovaní majetku po$as konkurzu.

§ 205

Tento zákon okrem ustanovení o re!trukturalizácii sa nepou#ije u dl#níkov hospodáriacich na
po&nohospodárskej pôde v $ase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka.

§ 206

(1) Konkurzy a vyrovnania vyhlásené alebo povolené pred ú$innos%ou tohto zákona, ako aj právne vz%ahy s
nimi súvisiace sa spravujú pod&a doteraj!ích právnych predpisov.

(2) Súd vyhlási konkurz alebo povolí vyrovnanie na základe návrhu podaného pred ú$innos%ou tohto
zákona pod&a doteraj!ích právnych predpisov. Tieto konkurzy a vyrovnania, ako aj právne vz%ahy s nimi
súvisiace sa spravujú pod&a doteraj!ích právnych predpisov.

(3) Ak sa vo v!eobecne záväznom právnom predpise pou#íva pojem "konkurzné konanie" alebo "konkurz",
rozumie sa t"m aj "konanie o oddl#ení". Ak sa vo v!eobecne záväznom právnom predpise pou#íva pojem
"vyrovnacie konanie" alebo "vyrovnanie", rozumie sa t"m aj "re!trukturaliza$né konanie" alebo
"re!trukturalizácia".

(4) Ak sa v tomto zákone pou#íva pojem "#ivotné minimum", rozumie sa t"m #ivotné minimum pre jednu
plnoletú fyzickú osobu pod&a osobitného predpisu34) platné v de( vyhlásenia konkurzu.

§ 206a

(1) Konania za$até pred 1. januárom 2012 sa dokon$ia pod&a doteraj!ích predpisov, ak odsek 2 neustanovuje
inak.

(2) V konaniach za$at"ch pred 1. januárom 2012 má verite&, ktor"m je orgán, in!titúcia alebo agentúra
Európskej únie, právo hlasova% na schôdzi verite&ov aj vtedy, ak bola jeho poh&adávka popretá $o do
právneho dôvodu a vymáhate&nosti.

(3) Ak dl#ník sp)(al podmienky predl#enia pod&a tohto zákona aj pred 1. januárom 2013 a podmienky
predl#enia trvajú aj po 1. januári 2013, osoby, ktoré pred 1. januárom 2013 vykonávali funkciu !tatutárneho
orgánu alebo $lena !tatutárneho orgánu, likvidátora alebo boli zákonn"m zástupcom dl#níka a vykonávali
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túto funkciu aj po 1. januári 2013, zodpovedajú za záväzok zaplati! v prospech konkurznej podstaty sumu
vo v"#ke dl$níkovho zapísaného základného imania, ak nepodajú návrh na vyhlásenie konkurzu do 31.
marca 2013.

§ 207

T"mto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 208
Zru!ovacie ustanovenia

Zru#ujú sa:

1. zákon %. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona %. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky %. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky %. 122/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky %. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky %.
374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky %. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky %. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky %. 118/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky %. 292/1996 Z. z., zákona %. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky %. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky %. 197/1999 Z. z.,
zákona %. 281/1999 Z. z., zákona %. 238/2000 Z. z., zákona %. 397/2001 Z. z., zákona %. 566/2001 Z. z.,
zákona %. 395/2002 Z. z., zákona %. 457/2002 Z. z., zákona %. 510/2002 Z. z., zákona %. 353/2003 Z. z.,
zákona %. 609/2003 Z. z., zákona %. 411/2004 Z. z., zákona %. 581/2004 Z. z., zákona %. 646/2004 Z. z. a
zákona %. 520/2005 Z. z., 

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky %. 95/1994 Z. z., ktor"m sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona %. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky %.
122/1993 Z. z. t"kajúce sa dl$níkov hospodáriacich na pôde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
%. 314/1999 Z. z., 

3. vyhlá#ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky %. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlá#ky %. 358/1996 Z. z., vyhlá#ky %.
21/1998 Z. z. a vyhlá#ky %. 389/2001 Z. z.
Príloha k zákonu !. 7/2005 Z. z.

Zoznam preberan"ch právne záväzn"ch aktov Európskej únie

1. Smernica 98/26/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája 1998 o kone%nom zú%tovaní v platobn"ch
zú%tovacích systémoch a zú%tovacích systémoch cenn"ch 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
úverov"ch ústavov (Ú. v. ES L 125, 5. 5. 2001).

3. Smernica 2001/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii
pois!ovní (Ú. v. ES L 110, 20. 4. 2001).

4. Smernica 2002/47/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júna 2002 o dohodách o finan%n"ch zárukách
(Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dop&'a smernica
98/26/ES o kone%nom zú%tovaní v platobn"ch systémoch a zú%tovacích systémoch cenn"ch papierov a
smernica 2002/47/ES o dohodách o finan%n"ch zárukách, pokia( ide o prepojené systémy a úverové
poh(adávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).

"l. II

Zákon %. 95/2002 Z. z. o pois!ovníctve a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov v znení zákona %.
430/2003 Z. z., zákona %. 186/2004 Z. z., zákona %. 580/2004 Z. z., zákona %. 645/2004 Z. z. a zákona %.
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747/2004 Z. z. sa mení a dop!"a takto:

1. § 51 a 52 vrátane nadpisu nad § 51 znejú:
"Nútená správa

§ 51

(1) Ú#elom nútenej správy je najmä
a) pozastavenie v$konu funkcií orgánom pois%ovne alebo zais%ovne zodpovedn$m za zhor&ujúcu sa
hospodársku situáciu pois%ovne alebo zais%ovne, 
b) odstránenie najvá'nej&ích nedostatkov v riadení a #innosti pois%ovne alebo zais%ovne s cie(om zastavi%
zhor&ovanie sa hospodárskej situácie pois%ovne alebo zais%ovne, 
c) zistenie skuto#ného stavu, v akom sa pois%ov"a alebo zais%ov"a nachádza vo v&etk$ch oblastiach jej
#innosti a hospodárenia, 
d) ochrana práv klientov pois%ovne alebo zais%ovne pred vznikom alebo narastaním &kody, 
e) prijatie ozdravného re'imu, ak mo'no odôvodnene predpoklada%, 'e jeho prijatím sa zabezpe#í
ekonomické ozdravenie pois%ovne alebo zais%ovne vrátane prijatia a vykonania organiza#n$ch opatrení na
postupnú stabilizáciu pois%ovne alebo zais%ovne a obnovenie jej solventnosti, najmä v sú#innosti s
akcionármi vykonávajúcimi kontrolu nad pois%ov"ou alebo zais%ov"ou, 
f) v nevyhnutnom prípade zabezpe#enie podmienok na uplatnenie nárokov klientov, 
g) vykonanie nevyhnutn$ch úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidácie, ak
to vy'aduje ekonomická situácia pois%ovne alebo zais%ovne.
(2) Nútená správa je re&trukturaliza#né opatrenie, ktor$m mô'u by% dotknuté existujúce práva tretích osôb,
vrátane mo'nosti pozastavenia v$platy poistného plnenia alebo zní'enia poistného plnenia.
(3) Ak hodnota vlastn$ch zdrojov pois%ovne klesne pod hodnotu garan#ného fondu pod(a § 31 ods. 8, úrad
je povinn$ zavies% nútenú správu.
(4) Úrad mô'e nútenú správu zavies% vtedy, ak pois%ov"a alebo zais%ov"a nesplnila opatrenia ozdravného
plánu pod(a § 50 alebo úrad ozdravn$ plán zamietol, alebo nedostatky v #innosti pois%ovne alebo zais%ovne
ohrozujú bezpe#né fungovanie pois%ovníctva a akcionári pois%ovne alebo zais%ovne neurobili potrebné
kroky na odstránenie t$chto nedostatkov.
(5) Nútená správa sa zavádza okamihom doru#enia rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad pois%ov"ou
alebo zais%ov"ou a je ihne) ú#inná vo#i pois%ovni alebo zais%ovni a vo#i in$m osobám. Za#atie konania o
zavedení nútenej správy sa neoznamuje.
(6) Rozhodnutie o zavedení nútenej správy je ú#inné vo v&etk$ch #lensk$ch &tátoch.
(7) Zahrani#né re&trukturaliza#né opatrenie s obdobn$m ú#elom a vplyvom na existujúce práva tretích osôb,
ako je ú#el a vplyv nútenej správy, ktoré bolo zavedené v inom #lenskom &táte v pois%ovni z iného
#lenského &tátu alebo zahrani#nej zais%ovni so sídlom v tomto #lenskom &táte, sa od okamihu zavedenia
vz%ahuje aj na ich pobo#ky zriadené na území Slovenskej republiky a je ú#inné aj vo vz%ahu k tretím
osobám na území Slovenskej republiky. Zahrani#né re&trukturaliza#né opatrenie zavedené v inom #lenskom
&táte nad pobo#kou zahrani#nej pois%ovne alebo zahrani#nej zais%ovne je od okamihu jeho zavedenia
ú#inné aj vo vz%ahu k tretím osobám na území Slovenskej republiky. Zahrani#né re&trukturaliza#né opatrenie
zavedené v inom #lenskom &táte sa na území Slovenskej republiky vykonáva a jeho ú#inky sa spravujú
pod(a právnych predpisov tohto #lenského &tátu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Úrad bez zbyto#ného odkladu zabezpe#í zverejnenie rozhodnutia o zavedení zahrani#ného
re&trukturaliza#ného opatrenia pod(a odseku 7, ktoré mu bolo oznámené príslu&n$m orgánom doh(adu iného
#lenského &tátu, vo vestníku úradu.
(9) Úrad bez zbyto#ného odkladu zabezpe#í zverejnenie v$roku rozhodnutia o zavedení nútenej správy,
pou#enia o rozklade a ú#el zavedenia nútenej správy vo vestníku úradu, najmenej v dvoch denníkoch s
celo&tátnou pôsobnos%ou a vo verejne prístupn$ch priestoroch sídla a obchodn$ch prevádzok pois%ovne
alebo zais%ovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa; osoby, ktoré úrad o zverejnenie tak$chto údajov
po'iada, sú povinné tejto 'iadosti vyhovie%. Ak je zavedená nútená správa nad pois%ov"ou alebo
zais%ov"ou, ktorá má zriadenú pobo#ku na území iného #lenského &tátu, úrad bez zbyto#ného odkladu
zabezpe#í zverejnenie v$roku rozhodnutia o zavedení nútenej správy, pou#enia o rozklade a ú#elu
zavedenia nútenej správy aj v Úradnom vestníku Európskych spolo#enstiev. Zverejnenie t$chto údajov
nemá vplyv na ú#inky zavedenia nútenej správy. 
(10) Úrad je povinn$ bez zbyto#ného odkladu informova% príslu&né orgány doh(adu in$ch #lensk$ch &tátov
o zavedení nútenej správy nad pois%ov"ou alebo zais%ov"ou. V informácii sa uvedú ú#inky zavedenia
nútenej správy.
(11) Ak úrad pri v$kone doh(adu pod(a § 42 ods. 1 nad pobo#kou pois%ovne z iného #lenského &tátu alebo
pobo#kou zahrani#nej zais%ovne so sídlom v inom #lenskom &táte zistí dôvody na zavedenie zahrani#ného
re&trukturaliza#ného opatrenia v pois%ovni z iného #lenského &tátu alebo v zahrani#nej zais%ovni so sídlom v
inom #lenskom &táte, ku ktorej patrí táto pobo#ka, informuje o tom príslu&n$ orgán doh(adu tohto #lenského
&tátu.
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(12) Na nútenú správu nad pobo!kou zahrani!nej pois"ovne alebo pobo!kou zahrani!nej zais"ovne sa
odseky 1 a# 9 a § 52 a# 59 vz"ahujú primerane.

§ 52

(1) Nútenú správu vykonáva núten$ správca pois"ovne alebo zais"ovne a zástupca núteného správcu.
Núteného správcu a najviac troch zástupcov núteného správcu vymenúva a odvoláva úrad. Núten$ správca a
zástupca núteného správcu mô#u by" vymenovaní na dobu ur!itú.
(2) Osved!ením o vymenovaní núteného správcu a zástupcu núteného správcu na v$kon nútenej správy a
osôb vykonávajúcich zahrani!né re%trukturaliza!né opatrenie v pois"ovni z iného !lenského %tátu alebo
zahrani!nej zais"ovni so sídlom v inom !lenskom %táte je originál dokladu o vymenovaní alebo potvrdenie
vydané úradom alebo príslu%n$m orgánom doh&adu iného !lenského %tátu. Preklad tohto osved!enia do
úradného jazyka iného !lenského %tátu nevy#aduje úradné osved!enie ani in$ obdobn$ postup.
(3) Núten$m správcom a zástupcom núteného správcu mô#e by" len fyzická osoba, ktorá je odborne
spôsobilá. Na odbornú spôsobilos" núteného správcu a zástupcu núteného správcu sa primerane vz"ahuje
ustanovenie § 5 ods. 9.
(4) Núten$m správcom a zástupcom núteného správcu nemô#e by" osoba, ktorá
a) je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamestnancom úradu kedyko&vek po!as dvoch rokov pred
zavedením nútenej správy, 
b) bola právoplatne odsúdená za ak$ko&vek trestn$ !in spáchan$ pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za
ak$ko&vek úmyseln$ trestn$ !in, 
c) kedyko&vek v období troch rokov pred zavedením nútenej správy vykonávala v pois"ovni alebo
zais"ovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, funkciu !lena dozornej rady, !lena predstavenstva,
prokuristu alebo vedúceho zamestnanca, 10) 
d) kedyko&vek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy poskytovala pois"ovni alebo
zais"ovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, audítorské slu#by bez vyslovenia v$hrad k !innosti tejto
pois"ovne alebo zais"ovne, 
e) má k pois"ovni alebo zais"ovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitn$ vz"ah pod&a § 64 ods.
4, 
f) je dl#níkom alebo verite&om pois"ovne alebo zais"ovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, 
g) je zamestnancom alebo !lenom predstavenstva alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je
dl#níkom alebo verite&om pois"ovne alebo zais"ovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, 
h) je !lenom predstavenstva alebo dozorného orgánu inej pois"ovne alebo zais"ovne, vedúcim pobo!ky
zahrani!nej pois"ovne alebo jeho zástupcom alebo vedúcim pobo!ky zahrani!nej zais"ovne alebo jeho
zástupcom.
(5) Núten$ správca je oprávnen$ riadi" pois"ov'u alebo zais"ov'u a jej zamestnancov. Kompetencie
núteného správcu sú vymedzené t$mto zákonom a zmluvou pod&a § 55 ods. 1. Núten$ správca je viazan$
obmedzeniami uveden$mi v rozhodnutí úradu o zavedení nútenej správy alebo v zmluve pod&a § 55 ods. 1.
(6) Zástupca núteného správcu je zodpovedn$ za nútenému správcovi zverenú oblas" !innosti pois"ovne
alebo zais"ovne a podlieha pri v$kone nútenej správy nútenému správcovi. Kompetencie zástupcu núteného
správcu sú vymedzené zmluvou pod&a § 55 ods. 1. Po predchádzajúcom súhlase úradu mô#e núten$ správca
splnomocni" niektorého svojho zástupcu vykonávaním úkonov vo svojom mene na základe písomného
plnomocenstva s podpisom osved!en$m pod&a osobitn$ch predpisov;27) predchádzajúci súhlas mô#e by"
vyjadren$ priamo v zmluve pod&a § 55 ods. 1.
(7) Núten$ správca a zástupca núteného správcu pri v$kone nútenej správy na území iného !lenského %tátu
musia postupova" v súlade s právnym poriadkom !lenského %tátu, na ktorého území pôsobia, najmä pri
spe'a#ovaní aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.
(8) Osoba vykonávajúca zahrani!né re%trukturaliza!né opatrenie zavedené v inom !lenskom %táte a jej
zástupca majú pri v$kone tohto zahrani!ného re%trukturaliza!ného opatrenia rovnaké právne postavenie a sú
oprávnení vykonáva" na území Slovenskej republiky v%etky kompetencie ako pri v$kone nútenej správy na
území iného !lenského %tátu, v ktorom bolo zahrani!né re%trukturaliza!né opatrenie zavedené; pri v$kone
svojich kompetencií v%ak musia postupova" v súlade so zákonmi a s in$mi v%eobecne záväzn$mi právnymi
predpismi Slovenskej republiky, najmä pri spe'a#ovaní aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.
(9) V súvislosti s v$konom nútenej správy je núten$ správca po predchádzajúcom súhlase úradu oprávnen$ v
záujme ur$chleného rie%enia záva#n$ch problémov v pois"ovni alebo zais"ovni pribra" odborn$ch
poradcov; tento predchádzajúci súhlas mô#e by" vyjadren$ priamo v zmluve pod&a § 55 ods. 1. Odborn$m
poradcom mô#e by" len fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá. Na odbornú spôsobilos" odborného
poradcu sa primerane vz"ahuje ustanovenie § 5 ods. 9. Odborn$m poradcom nemô#e by" osoba pod&a
odseku 3.
(10) V$kon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skon!í d'om skon!enia nútenej správy alebo
uplynutím doby, na ktorú boli vymenovaní, alebo ich odvolaním z funkcie. Núten$ správca a zástupcovia
núteného správcu mô#u by" odvolaní na základe poru%enia tohto zákona alebo in$ch v%eobecne záväzn$ch
právnych predpisov v súvislosti s v$konom nútenej správy alebo poru%enia zmluvy pod&a § 55 ods. 1.".
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2. V § 53 ods. 7 sa za slová "poda!" vkladajú slová "po predchádzajúcom súhlase úradu".

3. § 57 znie:
"§ 57

(1) Ú"inky zavedenia nútenej správy v pois!ovni alebo zais!ovni, ktorá má zriadenú pobo"ku v inom
"lenskom #táte, ak ide o
a) pracovné zmluvy a pracovnoprávne vz!ahy, sa spravujú právnym poriadkom "lenského #tátu, ktor$m sa
spravuje pracovná zmluva, 
b) kúpne zmluvy a nájomné zmluvy t$kajúce sa nehnute%nosti, sa spravujú právnym poriadkom "lenského
#tátu, na ktorého území sa nehnute%nos! nachádza, 
c) práva t$kajúce sa nehnute%nosti, lode alebo lietadla, ktoré musia by! evidované v katastri nehnute%ností
alebo v inom verejnom registri, sa spravujú právnym poriadkom "lenského #tátu, na ktorého území sa vedie
príslu#n$ verejn$ register; to rovnako platí aj pre právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy,
t$kajúce sa nehnute%nosti, lode, lietadla a pre práva s t$m spojené, pri ktor$ch sa vy&aduje ich zápis do
verejného registra alebo inej obdobnej evidencie vedenej v inom "lenskom #táte, 
d) vlastnícke alebo iné práva k investi"n$m nástrojom, 33a) ktoré musia by! evidované vo verejnom registri
cenn$ch papierov alebo v inej obdobnej evidencii a ktoré sú dr&ané alebo sa nachádzajú v inom "lenskom
#táte, sa spravujú právnym poriadkom "lenského #tátu, na ktorého území sa vedie príslu#n$ verejn$ register
alebo iná obdobná evidencia; to rovnako platí aj pre právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy,
t$kajúce sa investi"n$ch nástrojov a pre práva s t$m spojené, pri ktor$ch sa vy&aduje ich zápis do verejného
registra alebo inej obdobnej evidencie vedenej v inom "lenskom #táte, 
e) zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktor$ch ú"elom je nahradenie alebo zmena celkového
rozdielu viacer$ch vzájomn$ch poh%adávok a záväzkov zmluvn$ch strán na jedinú súhrnnú vzájomnú
poh%adávku a záväzok t$chto zmluvn$ch strán, zmluvy o kúpe so spätnou kúpou a zmluvy o burzov$ch
obchodoch, sa spravujú právnym poriadkom, ktor$ je rozhodujúci pre tieto zmluvy.
(2) Od zavedenia nútenej správy nemo&no po"as #iestich mesiacov postupova! poh%adávky vo"i pois!ovni
alebo zais!ovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a zapo"ítava! vzájomné poh%adávky medzi takou
pois!ov'ou alebo takou zais!ov'ou a in$mi osobami okrem prípadov, ak právny poriadok iného "lenského
#tátu, v ktorom má verite% bydlisko alebo sídlo, umo&'uje postúpenie poh%adávky a zapo"ítavanie
poh%adávok aj po"as zavedenia re#trukturaliza"ného opatrenia.
(3) Núten$ správca mô&e odporova! právnemu úkonu, 34) ktor$ bol uroben$ v posledn$ch troch rokoch pred
zavedením nútenej správy v úmysle ukráti! pois!ov'u alebo zais!ov'u, alebo jej verite%ov, ak tento úmysel
musel by! pois!ovni alebo zais!ovni známy; to neplatí, ak druhá strana preuká&e, &e nemohla ani pri
nále&itej starostlivosti pozna! úmysel pois!ovne alebo zais!ovne ukráti! jej verite%a.
(4) Zavedením nútenej správy alebo zahrani"ného re#trukturaliza"ného opatrenia v inom "lenskom #táte nie
sú dotknuté vecné práva verite%ov alebo tretích osôb vo vz!ahu k aktívam patriacim pois!ovni, pois!ovni z
iného "lenského #tátu, zais!ovni alebo zahrani"nej zais!ovni so sídlom v inom "lenskom #táte, ktoré sa v
"ase zavedenia nútenej správy alebo zahrani"ného re#trukturaliza"ného opatrenia nachádzajú na území
iného "lenského #tátu.
(5) Zavedením nútenej správy v pois!ovni alebo zais!ovni kupujúcej aktívum alebo zahrani"ného
re#trukturaliza"ného opatrenia v pois!ovni z iného "lenského #tátu alebo zahrani"nej zais!ovni so sídlom v
inom "lenskom #táte kupujúcej aktívum nie je dotknut$ nárok predávajúceho ponecha! si vlastníctvo, ak sa
toto aktívum v "ase zavedenia nútenej správy alebo zavedenia zahrani"ného re#trukturaliza"ného opatrenia
v "lenskom #táte nachádzalo na území iného "lenského #tátu. 
(6) Zavedenie nútenej správy v pois!ovni alebo zais!ovni predávajúcej aktívum alebo zahrani"ného
re#trukturaliza"ného opatrenia v pois!ovni z iného "lenského #tátu alebo zahrani"nej zais!ovni so sídlom v
inom "lenskom #táte predávajúcej aktívum nie je dôvodom na zru#enie alebo ukon"enie predaja u&
dodaného aktíva a nebráni kupujúcemu nadobudnú! vlastníctvo, ak sa predávané aktívum v "ase zavedenia
nútenej správy alebo zavedenia zahrani"ného re#trukturaliza"ného opatrenia v "lenskom #táte nachádzalo na
území iného "lenského #tátu.
(7) Zavedenie nútenej správy alebo zahrani"ného re#trukturaliza"ného opatrenia v inom "lenskom #táte a
ustanovenia odsekov 2, 4, 5 a 6 nevylu"ujú podanie návrhu na súd o ur"enie neplatnosti právnych úkonov
alebo neú"innosti odporovate%n$ch právnych úkonov po#kodzujúcich verite%ov, návrhu o ur"enie práva
odstúpi! od právnych úkonov alebo návrhu na vyslovenie neplatnosti právnych úkonov po#kodzujúcich
verite%ov ani návrhu na vydanie predbe&ného opatrenia o povinnosti zdr&a! sa vykonania právnych úkonov
po#kodzujúcich verite%ov pois!ovne alebo zais!ovne v nútenej správe alebo verite%ov pois!ovne z iného
"lenského #tátu alebo zahrani"nej zais!ovne so sídlom v inom "lenskom #táte, v ktorej je zavedené
zahrani"né re#trukturaliza"né opatrenie. Ak sa pred zavedením nútenej správy za"alo v inom "lenskom #táte
súdne konanie t$kajúce sa aktíva alebo práva, ktoré bolo pois!ovni alebo zais!ovni od'até, toto konanie sa
aj po zavedení nútenej správy spravuje právnym poriadkom "lenského #tátu, v ktorom sa toto konanie za"alo
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a uskuto!"uje.".

Poznámka pod !iarou k odkazu 33a znie:
"33a) § 5 zákona !. 566/2001 Z. z. v znení neskor#ích predpisov.".

4. Doteraj#í text § 58 sa ozna!uje ako odsek 1 a dop$"a sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
"(2) Núten% správca mô&e navrhnú', aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo obdobnom
verejnom registri vedenom v inom !lenskom #táte, na ktorého území je umiestnená pobo!ka pois'ovne alebo
zais'ovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, ak tak%to zápis umo&"uje právny poriadok príslu#ného
!lenského #tátu.
(3) Zavedenie zahrani!ného re#trukturaliza!ného opatrenia v pois'ovni z iného !lenského #tátu alebo
zahrani!nej zais'ovni so sídlom v inom !lenskom #táte, ktorá má zriadenú pobo!ku na území Slovenskej
republiky, jeho skon!enie a s t%m súvisiace zmeny sa zapisujú do obchodného registra na základe návrhu
príslu#ného orgánu doh(adu iného !lenského #tátu alebo osoby vykonávajúcej zahrani!né re#trukturaliza!né
opatrenie. Do obchodného registra sa zapisuje aj meno, priezvisko a adresa pobytu osoby vykonávajúcej
zahrani!né re#trukturaliza!né opatrenie.".

5. Za § 70c sa vkladá § 70d, ktor% znie:
"§ 70d

Konanie o nútenej správe za!até a právoplatne neukon!ené pred 1. júlom 2005 a v%kon nútenej správy
za!at% a neukon!en% pred 1. júlom 2005 sa dokon!ia pod(a predpisov platn%ch k 30. júnu 2005.".

!l. III

Zákon !. 566/2001 Z. z. o cenn%ch papieroch a investi!n%ch slu&bách a o zmene a doplnení niektor%ch
zákonov (zákon o cenn%ch papieroch) v znení zákona !. 291/2002 Z. z., zákona !. 510/2002 Z. z., zákona !.
162/2003 Z. z., zákona !. 594/2003 Z. z., zákona !. 43/2004 Z. z., zákona !. 635/2004 Z. z. a zákona !.
747/2004 Z. z. sa mení a dop$"a takto:

1. V § 147 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: "Nútená správa je re#trukturaliza!né opatrenie, ktor%m
mô&u by' dotknuté existujúce práva tretích osôb.".

2. V § 147 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: "so sídlom v !lenskom #táte". 

3. § 147 sa dop$"a odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
"(7) Úrad je povinn% bez zbyto!ného odkladu informova' príslu#né orgány doh(adu in%ch !lensk%ch #tátov,
v ktor%ch má obchodník s cenn%mi papiermi zriadenú pobo!ku, o zavedení nútenej správy nad
obchodníkom s cenn%mi papiermi. V informácii sa uvedú ú!inky zavedenia nútenej správy.
(8) Na nútenú správu nad pobo!kou zahrani!ného obchodníka s cenn%mi papiermi, nad ktor%m mo&no
zavies' nútenú správu pod(a tohto zákona, sa primerane vz'ahujú ustanovenia o nútenej správe nad
obchodníkom s cenn%mi papiermi.".

4. V § 148 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Osved!ením o vymenovaní núteného správcu a zástupcu
núteného správcu na v%kon nútenej správy a osôb vykonávajúcich zahrani!né re#trukturaliza!né opatrenie
zavedené v inom !lenskom #táte s obdobn%m ú!elom a vplyvom na existujúce práva tretích osôb, ako je ú!el
a vplyv nútenej správy, v zahrani!nom obchodníkovi s cenn%mi papiermi so sídlom v inom !lenskom #táte je
originál dokladu o vymenovaní alebo potvrdenie vydané úradom alebo príslu#n%m orgánom doh(adu iného
!lenského #tátu. Preklad tohto osved!enia do úradného jazyka iného !lenského #tátu nevy&aduje úradné
osved!enie ani in% obdobn% postup.".

5. § 148 sa dop$"a odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
"(9) Núten% správca a zástupca núteného správcu pri v%kone nútenej správy na území iného !lenského #tátu
musia postupova' v súlade s právnym poriadkom !lenského #tátu, na ktorého území pôsobia, najmä pri
spe"a&ovaní aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.
(10) Osoba vykonávajúca zahrani!né re#trukturaliza!né opatrenie a jej zástupca majú pri v%kone tohto
zahrani!ného re#trukturaliza!ného opatrenia rovnaké právne postavenie a sú oprávnení vykonáva' na území
Slovenskej republiky v#etky kompetencie ako pri v%kone nútenej správy na území iného !lenského #tátu, v
ktorom bolo zahrani!né re#trukturaliza!né opatrenie zavedené; pri v%kone svojich kompetencií v#ak musia
postupova' v súlade so zákonmi a s in%mi v#eobecne záväzn%mi právnymi predpismi Slovenskej republiky,
najmä pri spe"a&ovaní aktív a poskytovaní informácií zamestnancom.".
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6. V § 149 ods. 7 sa za slovo "poda!" vkladajú slová "po predchádzajúcom súhlase úradu". 

7. § 153 znie:
"§ 153

(1) Ú"inky zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cenn#mi papiermi, ktor# má zriadenú pobo"ku v
inom "lenskom $táte, ak ide o
a) pracovné zmluvy a pracovnoprávne vz!ahy, sa spravujú právnym poriadkom "lenského $tátu, ktor#m sa
spravuje pracovná zmluva, 
b) kúpne zmluvy a nájomné zmluvy t#kajúce sa nehnute%nosti, sa spravujú právnym poriadkom "lenského
$tátu, na ktorého území sa nehnute%nos! nachádza, 
c) práva t#kajúce sa nehnute%nosti, lode alebo lietadla, ktoré musia by! evidované v katastri nehnute%ností
alebo v inom verejnom registri, sa spravujú právnym poriadkom "lenského $tátu, na ktorého území sa vedie
príslu$n# verejn# register; to rovnako platí aj pre právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy,
t#kajúce sa nehnute%nosti, lode, lietadla a pre práva s t#m spojené, pri ktor#ch sa vy&aduje ich zápis do
verejného registra alebo inej obdobnej evidencie vedenej v inom "lenskom $táte, 
d) vlastnícke alebo iné práva k investi"n#m nástrojom, ktoré musia by! evidované vo verejnom registri
cenn#ch papierov alebo v inej obdobnej evidencii a ktoré sú dr&ané alebo sa nachádzajú v inom "lenskom
$táte, sa spravujú právnym poriadkom "lenského $tátu, na ktorého území sa vedie príslu$n# verejn# register
alebo iná obdobná evidencia; to rovnako platí aj pre právne úkony vykonané po zavedení nútenej správy,
t#kajúce sa investi"n#ch nástrojov a pre práva s t#m spojené, pri ktor#ch sa vy&aduje ich zápis do verejného
registra alebo inej obdobnej evidencie vedenej v inom "lenskom $táte, 
e) zmluvy o urovnaní alebo iné obdobné dohody, ktor#ch ú"elom je nahradenie alebo zmena celkového
rozdielu viacer#ch vzájomn#ch poh%adávok a záväzkov zmluvn#ch strán na jedinú súhrnnú vzájomnú
poh%adávku a záväzok t#chto zmluvn#ch strán, zmluvy o kúpe so spätnou kúpou a zmluvy o burzov#ch
obchodoch, sa spravujú právnym poriadkom, ktor# je rozhodujúci pre tieto zmluvy.
(2) Od zavedenia nútenej správy nemo&no po"as $iestich mesiacov postupova! poh%adávky vo"i
obchodníkovi s cenn#mi papiermi, nad ktor#m bola zavedená nútená správa, a zapo"ítava! vzájomné
poh%adávky medzi tak#m obchodníkom s cenn#mi papiermi pois!ov'ou a in#mi osobami okrem prípadov,
ak právny poriadok iného "lenského $tátu, v ktorom má verite% bydlisko alebo sídlo, umo&'uje postúpenie
poh%adávky a zapo"ítavanie poh%adávok aj po"as zavedenia re$trukturaliza"ného opatrenia.
(3) Núten# správca mô&e odporova! právnemu úkonu120) pod%a osobitného zákona. 
(4) Zavedením nútenej správy alebo zahrani"ného re$trukturaliza"ného opatrenia v inom "lenskom $táte nie
sú dotknuté vecné práva verite%ov alebo tretích osôb vo vz!ahu k aktívam patriacim obchodníkovi s
cenn#mi papiermi alebo zahrani"nému obchodníkovi s cenn#mi papiermi so sídlom v inom "lenskom $táte,
ktoré sa v "ase zavedenia nútenej správy alebo zahrani"ného re$trukturaliza"ného opatrenia nachádzajú na
území iného "lenského $tátu.
(5) Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cenn#mi papiermi kupujúcim aktívum alebo
zahrani"ného re$trukturaliza"ného opatrenia nad zahrani"n#m obchodníkom s cenn#mi papiermi so sídlom v
inom "lenskom $táte kupujúcim aktívum nie je dotknut# nárok predávajúceho ponecha! si vlastníctvo, ak sa
toto aktívum v "ase zavedenia nútenej správy alebo zavedenia zahrani"ného re$trukturaliza"ného opatrenia
v "lenskom $táte nachádzalo na území iného "lenského $tátu. 
(6) Zavedenie nútenej správy nad obchodníkom s cenn#mi papiermi predávajúcim aktívum alebo
zahrani"ného re$trukturaliza"ného opatrenia nad zahrani"n#m obchodníkom s cenn#mi papiermi so sídlom v
inom "lenskom $táte predávajúcim aktívum nie je dôvodom na zru$enie alebo ukon"enie predaja u&
dodaného aktíva a nebráni kupujúcemu nadobudnú! vlastníctvo, ak sa predávané aktívum v "ase zavedenia
nútenej správy alebo zavedenia zahrani"ného re$trukturaliza"ného opatrenia v "lenskom $táte nachádzalo na
území iného "lenského $tátu.
(7) Zavedenie nútenej správy alebo zahrani"ného re$trukturaliza"ného opatrenia v inom "lenskom $táte a
ustanovenia odsekov 2, 5 a 6 nevylu"ujú podanie návrhu na súd o ur"enie neplatnosti právnych úkonov
alebo neú"innosti odporovate%n#ch právnych úkonov po$kodzujúcich verite%ov, návrhu o ur"enie práva
odstúpi! od právnych úkonov alebo návrhu na vyslovenie neplatnosti právnych úkonov po$kodzujúcich
verite%ov ani návrhu na vydanie predbe&ného opatrenia o povinnosti zdr&a! sa vykonania právnych úkonov
po$kodzujúcich verite%ov obchodníka s cenn#mi papiermi v nútenej správe alebo verite%ov zahrani"ného
obchodníka s cenn#mi papiermi so sídlom v inom "lenskom $táte, nad ktor#m je zavedené zahrani"né
re$trukturaliza"né opatrenie. Ak sa pred zavedením nútenej správy za"alo v inom "lenskom $táte súdne
konanie t#kajúce sa aktíva alebo práva, ktoré bolo obchodníkovi s cenn#mi papiermi od'até, toto konanie sa
aj po zavedení nútenej správy spravuje právnym poriadkom "lenského $tátu, v ktorom sa toto konanie za"alo
a uskuto"'uje.".

8. § 154 sa dop('a odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
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"(3) Núten! správca mô"e navrhnú#, aby nútená správa bola zapísaná v obchodnom registri alebo obdobnom
verejnom registri vedenom v inom $lenskom %táte, na ktorého území je umiestnená pobo$ka obchodníka s
cenn!mi papiermi, nad ktor!m bola zavedená nútená správa, ak tak!to zápis umo"&uje právny poriadok
príslu%ného $lenského %tátu.
(4) Zavedenie zahrani$ného re%trukturaliza$ného opatrenia nad zahrani$n!m obchodníkom s cenn!mi
papiermi so sídlom v inom $lenskom %táte, ktor! má zriadenú pobo$ku na území Slovenskej republiky, jeho
skon$enie a s t!m súvisiace zmeny sa zapisujú do obchodného registra na základe návrhu príslu%ného orgánu
doh'adu iného $lenského %tátu alebo osoby vykonávajúcej zahrani$né re%trukturaliza$né opatrenie. Do
obchodného registra sa zapisuje aj meno, priezvisko a adresa pobytu osoby vykonávajúcej zahrani$né
re%trukturaliza$né opatrenie.".

9. Za § 173a sa vkladá § 173b, ktor! znie:
"§ 173b

Konania o nútenej správe za$até a právoplatne neukon$ené pred 1. júlom 2005 a v!kon nútenej správy
za$at! a neukon$en! pred 1. júlom 2005 sa dokon$ia pod'a predpisov platn!ch k 30. júnu 2005.". 

!l. IV

Tento zákon nadobúda ú$innos# 1. júla 2005 okrem $l. I, ktor! nadobúda ú$innos# 1. januára 2006.

Ivan Ga!parovi" v. r.
Pavol Hru!ovsk# v. r.
Mikulá! Dzurinda v. r.

1)Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskor!ích predpisov.
1a)§ 408a Obchodného zákonníka.
2)§ 9 ods. 3 a § 42 ods. 2 Zákonníka práce.
3)§ 116 Občianskeho zákonníka.
3a) § 108 ods. 1 a § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka.
4)§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
4a)§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtov"ch pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektor"ch zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
4b)§ 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
5)§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov.
6)§ 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
7)§ 5 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektor"ch
zákonov.
8)Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľn"ch dra#bách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskor!ích predpisov.
8a)Vyhlá!ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a
náhradách advokátov za poskytovanie právnych slu#ieb v znení neskor!ích predpisov.
9)Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov.
9a)§ 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
9b)§ 8 písm. o) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z. 
10)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučn" poriadok) a o zmene a doplnení ďal!ích zákonov v znení neskor!ích predpisov.
11)§ 156 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
12)§ 56 ods. 6 Obchodného zákonníka.
13)Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskor!ích predpisov. Zákon č. 106/2004
Z. z. o spotrebnej dani z tabakov"ch v"robkov v znení neskor!ích predpisov. Zákon č. 105/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o v"robe a uvádzaní liehu na trh
v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskor!ích predpisov. Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z vína v znení neskor!ích predpisov. Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení zákona 667/2004 Z. z.
14)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku !tátu v
znení neskor!ích predpisov.
15)Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
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(Notársky poriadok) v znení neskor!ích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
233/1995 Z. z. v znení neskor!ích predpisov.
16)§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskor!ích predpisov.
17)Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektor"ch zákonov v znení
zákona č. 515/2003 Z. z.
18)§ 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
19)Napríklad zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojensk"m materiálom a o doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o #ivnostenskom podnikaní (#ivnostensk" zákon) v znení neskor!ích predpisov v znení
neskor!ích predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenn"ch papieroch a investičn"ch slu#bách a o zmene
a doplnení niektor"ch zákonov (zákon o cenn"ch papieroch) v znení neskor!ích predpisov.
20)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytov"ch
priestorov v znení neskor!ích predpisov.
21)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskor!ích predpisov.
22a)Trestn" poriadok v znení neskor!ích predpisov.
22b)§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskor!ích predpisov.
22c)§ 59 ods. 1 a § 83b ods. 4 Trestného zákona v znení zákona č. 224/2010 Z. z.
23)Obchodn" zákonník.
24)Zákon č. 231/1999 Z. z. o !tátnej pomoci v znení neskor!ích predpisov.
25)§ 502 Obchodného zákonníka.
26)Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Mimoriadne vydanie Ú.
v. EÚ, kap. 19/zv. 01; Ú. v. ES L 160, 30. 6. 2004) v platnom znení.
27)Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskor!ích predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov v znení neskor!ích
predpisov.
28)§ 45 ods. 3 písm. b) a § 46 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobn"ch slu#bách a o zmene a
doplnení niektor"ch zákonov.
28a)§ 1 a § 99 a# 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskor!ích predpisov.
28b)§ 63 a# 79 zákona č. 492/2009 Z. z.
28c)Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotn"ch poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektor"ch zákonov v znení neskor!ích predpisov.
29)§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskor!ích predpisov.
30)Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskor!ích predpisov.
31)§ 51 zákona č. 492/2009 Z. z. § 107a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
32)§ 151me Občianskeho zákonníka.
33)§ 72, 74, 76 a 77 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskor!ích predpisov. § 16 ods. 3 a# 7 a § 20
ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskor!ích predpisov.
34)§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o #ivotnom minime a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov
v znení neskor!ích predpisov.


