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1.

ZVÝŠENIE OCHRANY VKLADOV V BANKÁCH PO NOVELE
S účinnosťou odo dňa 1. novembra 2008 sa zvýšila náhrada za chránené vklady v bankách v prípade, ak by sa banky stali neschopné vyplácať vklady vkladateľov. Nová úprava ochrany vkladov bola zakotvená zákonom č. 421/2008 Z. z., ktorým tak vláda SR
reagovala na pretrvávajúcu svetovú finančnú krízu. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám predmetnú právnu úpravu podrobne priblíži aj so súvislosťami potrebnými pre jej správny výklad.

2.

NOVÉ ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA ZÁKONA O ENERGETIKE
Zákon č. 283/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona o energetike, nadobudol účinnosť dňa 1. augusta 2008
s výnimkou ustanovenia, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2009. Prípravu tejto novely sme Vám dali do pozornosti už
vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Po ukončení legislatívneho procesu a po vydaní vykonávacích
predpisov týkajúcich sa zákona o energetike Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prináša ďalšie informácie o právnych
úpravách v tejto oblasti vrátane informácií o ďalšej novele zákona o energetike, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2009.

3.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A NOVÉ DAŇOVÉ PRIZNANIA
Ministerstvo financií SR ustanovilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností pre fyzické
osoby a právnické osoby, ktoré sa použijú na zdaňovacie obdobie roku 2009 pre výpočet dane z pozemkov, dane zo stavieb slúžiacich
na jeden alebo na viaceré účely a dane z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO
Vám prináša všetky dôležité odpovede na otázky týkajúce sa podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľností v spojení so
zavedením meny euro na území SR.

4.

ZNOVUOTVORENIE DRUHÉHO PILIERA DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
Novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení je na obdobie odo dňa 15. novembra 2008 do dňa 30. júna 2009 dočasne,
už druhýkrát, otvorený tzv. druhý kapitalizačný pilier. S právnou úpravou prinášajúcou v uvedenom období všetkým sporiteľom
zúčastneným v starobnom dôchodkovom sporení možnosť návratu do jednopilierového (štátneho) dôchodkového systému súčasne
s možnosťou prípadného vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia, teda vstupu do tzv. druhého piliera, Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi bližšie zoznámime.

5.

DRUHÁ OPRAVA V DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Ministerstvo financií SR v súvislosti s jeho Opatrením č. MF/019260/2008-72, ktorým s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovilo
vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby, zverejnilo už druhú opravu k jeho textu.
S predmetným opatrením MF SR sme Vás oboznámili už v augustovom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO a prvú opravu jeho textu,
zverejnenú Ministerstvom financií SR, sme Vám dali do pozornosti v novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

6.

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR PRIPRAVUJE – REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ ŠTATUTÁRNYCH ZÁSTUPCOV
A ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV
Ministerstvo spravodlivosti SR sa pripravuje na spracovanie a predloženie nového zákona o registri diskvalifikácií štatutárnych
zástupcov a členov štatutárnych orgánov, ktorý je v tomto období zatiaľ v podobe legislatívneho zámeru. Vzhľadom na závažnosť
dosahu tejto právnej úpravy máme záujem v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO prezentovať Vám základné tézy novopripravovaného zákona v maximálnom časovom predstihu.

ZVÝŠENIE OCHRANY VKLADOV

V BANKÁCH PO NOVELE
Prvá novela zákona
o ochrane vkladov

Dňa 1. novembra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 421/2008 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona
č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny
euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona
o ochrane vkladov“ alebo len „novela“). Dôvodom prijatia tejto novely
bola snaha vlády SR reagovať na svetovú finančnú krízu a zabezpečiť občanom SR neobmedzenú garanciu ich
vkladov v bankách. Novela bola prerokovaná v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní a účinnosť nadobudla dňom
jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR
(v návrhu novely predloženom do NR SR
sa pôvodne navrhovala neskoršia účinnosť, a to účinnosť odo dňa 15. novembra 2008).

Druhá novela zákona
o ochrane vkladov

Ďalšia novelizácia zákona č. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len
„zákon o ochrane vkladov“ alebo len
„zákon“) bola s účinnosťou odo dňa
1. januára 2009 vykonaná zákonom
č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny
euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“), a to prostredníctvom článku XII
generálneho zákona v spojení s článkom XXXI generálneho zákona, ktorý
upravuje jeho účinnosť.

Systém ochrany
vkladov v SR

Zákonom o ochrane vkladov bol zriadený Fond ochrany vkladov (ďalej v texte
len „fond“), ktorý sústreďuje peňažné
príspevky (ďalej v texte len „príspevky“) bánk a pobočiek zahraničných
bánk na poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách
zahraničných bánk a nakladá s nimi
v súlade so zákonom o ochrane vkladov.
Fond je v zmysle zákona o ochrane
vkladov povinný zabezpečovať a vykonávať činnosti, ktoré súvisia s ochranou
vkladov fyzických a zákonom o ochrane
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vkladov vymedzených právnických osôb.
Jedná sa o vklady, ktoré sú uložené
v bankách a pobočkách zahraničných
bánk, ktoré sú účastníkmi systému
ochrany vkladov v SR. Podľa zákona
o ochrane vkladov v SR sú účastníkmi
tohto systému banky a pobočky zahraničných bánk na území SR, vrátane stavebných sporiteľní, ktoré majú na výkon
bankových činností udelené bankové
povolenie Národnou bankou Slovenska,
pričom povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov vzniká banke (pobočke zahraničnej banky) dňom prijatia prvého
vkladu, podliehajúceho ochrane podľa
zákona o ochrane vkladov. Uvedenú
povinnosť nemajú (a nemali ju ani do
účinnosti novely) pobočky zahraničných
bánk pôsobiace na území SR v rámci
licencie vydanej od inej centrálnej
banky Európskej únie (tzv. výhoda jedného bankového povolenia), tieto sa
v súvislosti s ochranou vkladov riadia pravidlami garančných schém domovských
krajín. Výnimku podľa predchádzajúcej
vety zakotvila novela zmenou vykonanou
v ustanovení § 4 ods. 2 písm. b) a ods. 3
zákona o ochrane vkladov a citované
ustanovenia zákona sa po novele nevzťahujú na pobočky zahraničných
bánk, ktoré požívajú výhody jedného
bankového povolenia podľa práva
Európskej únie. Z výnimky spomínanej
v predchádzajúcej vete (prijatej na
základe pozmeňovacieho návrhu) tak
vyplýva, že neobmedzená garancia
vkladov sa po novele automaticky netýka všetkých bankových subjektov
pôsobiacich v SR. Na území SR v súčasnosti pôsobí 8 pobočiek zahraničných
bánk, z ktorých niektoré sa už rozhodli na novelu reagovať ambíciou vstúpiť
do slovenského systému ochrany vkladov. Vklady v týchto pobočkách sú taktiež chránené, avšak podľa podmienok
platných v krajine sídla ich materskej
banky, teda podľa pravidiel systému
ochrany vkladov v domovskom členskom štáte Európskej únie.
Po novele sú v zmysle zákona o ochrane vkladov v neobmedzenej výške chránené neanonymné vklady (1) fyzických

Vklady podliehajúce
ochrane

osôb, (2) nadácií a neziskových organizácií, (3) spoločenstiev vlastníkov
bytov a nebytových priestorov a (4) zákonom vymedzených právnických osôb
(napríklad spoločností, ktoré nemajú
povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a túto informáciu doručili „svojej“ banke v lehote najneskôr 15
dní od skončenia účtovného obdobia).

Výška ochrany
vkladov

Na základe novely v zmysle § 9 odsek 2
zákona platí, že za nedostupný vklad
chránený zákonom o ochrane vkladov, ktorého výška sa zisťuje podľa
§ 9 ods. 3 a 4 zákona a podľa § 10 ods. 8
zákona, poskytuje fond jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej
podľa tohto zákona náhradu v plnej výške tohto vkladu. Novelou sa teda zvýšilo percento garantovanej výšky
ochrany vkladov z doterajších 90 % výšky vkladu na 100 %. Po novom má tak
vkladateľ (alebo iná osoba oprávnená
podľa tohto zákona) za nedostupný
vklad v banke právo na náhradu v celej
výške nedostupného vkladu, a teda už
nie je stanovená maximálna garančná
hranica a ani tzv. „spoluúčasť“ vkladateľa, takže, ak má vkladateľ v banke
chránený vklad napríklad vo výške
100 000 Sk (3 319,39 eur) a vklad sa
stane nedostupným (banka ho nebude
schopná vkladateľovi vyplatiť), po novele patrí vkladateľovi náhrada z fondu vo výške 100 000 Sk (3 319,39 eur).
V prípade, ak má vkladateľ v jednej
banke chránený vklad napríklad vo výške 200 000 Sk (6 638,78 eur), v druhej
banke taktiež chránený vklad vo výške
200 000 Sk (6 638,78 eur) a každá
z týchto bánk stratí z nejakého dôvodu
schopnosť vyplácať vklady, má vkladateľ
právo na náhradu od fondu vo výške
400 000 Sk (13 277,57 eur).
Bez novely by v prípade, ak by sa
vklad stal nedostupným, bolo zákonom
o ochrane vkladov krytých 90 % vkladu,
a to maximálne do výšky zodpovedajúcej hodnote 20 000 eur (602 520 Sk).
Pri prepočte podľa konverzného kurzu
(30,1260 SKK/EUR) by teda vkladatelia
bez novely v prípade, ak by sa ich
chránené vklady v niektorej banke stali nedostupnými, dostali maximálne
602 520 Sk (20 000 eur) z vkladov vo výške 669 467 Sk (22 222,23 eur) a väčšej.
2

Novela v zákone o ochrane vkladov zakotvila nové prechodné ustanovenie
§ 28bb, v zmysle ktorého platí, že za
vklad chránený podľa tohto zákona,
ktorý sa stal nedostupným predo dňom
účinnosti tohto zákona, sa poskytuje
náhrada podľa predpisov účinných do
dňa 1. novembra 2008, teda podľa predpisov účinných do dňa účinnosti novely,
tým však nie je dotknuté ustanovenie
§ 28a ods. 3 zákona, v zmysle ktorého
nárok na náhradu a výška náhrady za
vklad chránený týmto zákonom, ktorý
sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5
zákona pred 1. decembrom 2001, sa
posudzuje a zisťuje podľa predpisov
platných do dňa 1. decembra 2001.

Intertemporálne
ustanovenie

Z názvu novely je zrejmé, že jej prostredníctvom sa vykonala aj novelizácia ďalšieho zákona, týmto zákonom je
generálny zákon, novelizácia ktorého
bola vykonaná článkom II novely, prostredníctvom ktorého priniesla novela
v generálnom zákone zmeny v dvoch
jeho článkoch, a to v článku XII a v článku XXXI generálneho zákona.

Sprievodná
novelizácia

Generálny zákon článkom XII s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 novelizoval zákon o ochrane vkladov.
V súvislosti s novou úpravou ochrany
vkladov novela z článku XII generálneho
zákona vypustila s účinnosťou odo dňa
1. novembra 2008 ustanovenie zakotvujúce zmenu v poslednej vete § 9 ods. 3
zákona o ochrane vkladov, podľa ktorej
sa mala vypočítaná výška náhrady zaokrúhliť na celé eurá (predtým koruny)
nahor. Uvedená zmena v zákone o ochrane vkladov sa vzhľadom na prijatie
novej úpravy ochrany vkladov stala bezpredmetnou, tým však nie sú dotknuté
ostatné ustanovenia obsiahnuté v článku XII generálneho zákona, ktorým sa
novelizuje zákon o ochrane vkladov.
V súvislosti s vypustením zmeny v poslednej vete § 9 ods. 3 zákona o ochrane vkladov novela súčasne spresnila,
že doterajšie body 6 až 11, obsiahnuté
v generálnom zákone v jeho článku XII,
sa označujú ako body 5 až 10.
Okrem už spomínaného článku XII sa
novela svojimi ustanoveniami dotkla
ešte jednej časti generálneho zákona,
a to jeho článku XXXI zakotvujúceho

delenú účinnosť generálneho zákona.
Z dôvodu, že generálny zákon novelizuje prostredníctvom článku XII zákon
o ochrane vkladov, obsahuje generálny
zákon v článku XXXI aj úpravu vzťahujúcu sa na nadobudnutie účinnosti článku
XII generálneho zákona. Novelou boli
v článku XII generálneho zákona slová
„bodov 4. až 7.“ nahradené slovami

„bodov 4. až 6.“ a z jeho znenia sa ďalej vypustili slová „§ 9 ods. 2 písm. b),“.
Novela teda v súvislosti s nadobudnutím účinnosti článku XII generálneho
zákona upravila znenie článku XXXI
generálneho zákona tak, aby v ňom
boli zohľadnené zmeny vykonané novelou v jeho článku XII, o ktorých sme sa
zmienili v predchádzajúcom texte.

NOVÉ ÚPRAVY TÝKAJÚCE

SA ZÁKONA O ENERGETIKE
Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť
zákon č. 283/2008 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z.
o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o energetike“ alebo len „zákon“) s výnimkou
ustanovenia § 20 ods. 7 zákona spresňujúceho obsah informácie o skladbe
jednotlivých zložiek ceny za dodávku
elektriny a za dodávku plynu na faktúre pre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti,
ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2009 (ďalej v texte len „novela zákona o energetike“ alebo len „novela“).
Prípravu tejto novely sme Vám dali do
pozornosti spolu s predchádzajúcou
novelizáciou zákona o energetike, ktorá bola vykonaná s účinnosťou odo dňa
1. apríla 2008 zákonom č. 112/2008 Z. z.,
vo februárovom vydaní bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO.
Schválené znenie
novely a jej návrh

Návrh novely pôvodne predpokladal
skoršiu účinnosť, a to účinnosť odo
dňa 1. júla 2008, a v jeho obsahu sa
navrhovali len zmeny v § 11 a § 27 zákona. Schválená podoba návrhu tejto
novely obsahuje po ukončení legislatívneho procesu mnohé úpravy, o ktorých
sa zmienime v ďalšom texte a ktoré
v návrhu novely pôvodne neboli zahrnuté, pričom návrh tejto novely neobsahoval ani sprievodné novelizácie
ďalších zákonov, s ktorými Vás bulletin
ULC Čarnogurský PRO BONO v nasledujúcom texte taktiež oboznámi.
Dňa 1. decembra 2008 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva hospodár3

stva SR č. 459/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o postupe pri
vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní
obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na
odstránenie stavu núdze (ďalej v texte
len „vyhláška MH SR“).
S inštitútom stavu núdze ako aj s inštitútom obmedzujúcich opatrení sme
Vás podrobne oboznámili už vo februárovom bulletine ULC Čarnogurský PRO
BONO. Prostredníctvom vyhlášky MH SR
nadobudli oba inštitúty podrobne
upravenú podobu. Vyhláška MH SR vo
väzbe na opatrenia zamerané na predchádzanie stavu a pri stave núdze
v elektroenergetike (ďalej v texte len
„obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike“) ustanovuje, že obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sa
uplatňujú ako (1) plán obmedzovania
spotreby (je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MH SR), (2) havarijný vypínací
plán (uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky
MH SR) a (3) frekvenčný vypínací
plán (uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky
MH SR).
V súvislosti s opatreniami zameranými
na odstránenie stavu núdze v plynárenstve vyhláška MH SR zakotvila, že
prevádzkovateľ distribučnej siete na
riešenie stavu núdze a predchádzanie
stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnostiach zásobami
plynu v zásobníkoch. Dodávateľ plynu
zabezpečuje na riešenie stavu núdze
a predchádzanie stavu núdze štandard
bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu mimo domácností. Koncový

Vykonávací
predpis k zákonu
o energetike

odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje
dodávky plynu z územia Európskej únie
alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti
dodávok plynu na riešenie stavu núdze
a predchádzanie stavu núdze. Dodávateľ plynu pre odberateľov plynu mimo
domácností a koncový odberateľ plynu,
ktorý si zabezpečuje dodávky plynu
z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, môžu využiť na
dosiahnutie štandardu bezpečnosti
dodávok plynu najmä nástroje uvedené
v prílohe č. 4 vyhlášky MH SR.
Vyhláškou MH SR bola do slovenského
právneho poriadku transponovaná Smernica Rady 2004/67/ES zo dňa 26. apríla
2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (uvedená v prílohe č. 5 vyhlášky MH SR).
Vyhláška MH SR s účinnosťou odo dňa
1. decembra 2008 zrušuje vyhlášku Ministerstva hospodárstva SR č. 206/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri
stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze
v znení neskorších predpisov.
Ďalšia novelizácia
zákona o energetike

Okrem § 20 ods. 7 zákona doplneného
novelou nadobudla dňa 1. januára 2009
účinnosť aj ďalšia novelizácia zákona
o energetike vykonaná prostredníctvom článku III zákona č. 476/2008 Z. z.
o efektívnosti pri požívaní energie
(zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „zákon
o energetickej efektívnosti“ alebo len
„druhá novela zákona o energetike“
alebo len „druhá novela“).

Vykonávacie
predpisy ÚRSO

Zákon o energetike nebol spresnený
len jeho novelizáciami, spomínanými
vyššie, ale aj ďalšími vykonávacími
predpismi vydanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej v texte
len „úrad“ alebo len „ÚRSO“), o ktorých sa v tomto bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO zmienime v ďalšom
texte a nadviažeme tak na už spomína4

né februárové vydanie bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO.
Regulačné výnosy vydané ÚRSO sme
Vám dali do pozornosti už prostredníctvom májového bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Regulačné
výnosy ÚRSO

V porovnaní s pôvodným návrhom doručeným do NR SR, novela priniesla
zmenu v § 2 písm. b) bode 9 zákona,
podľa ktorého tak platí, že preprava
elektriny na elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení sa uskutočňuje v režime schválenom (teda už nie
odsúhlasenom) ÚRSO. Do ustanovenia
§ 2 písm. c) zákona novela vložila nový
bod 26, v zmysle ktorého je na účely
tohto zákona odberateľom plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu,
určené pre domácnosť a vykurované
priestory prislúchajúce k domácnosti (vo
väzbe na § 2 zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov).
Novela ďalej spresnila úpravu obsiahnutú v § 5 ods. 5 zákona, ktorá určuje,
že na osoby, ktoré vykonávajú činnosti,
na ktoré sa nevyžaduje povolenie podľa
§ 5 ods. 4 zákona (medzi tieto činnosti
patria napríklad výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým
inštalovaným výkonom do 1 MW, výroba
a dodávka plynu z biomasy, výroba a dodávka plynu z bioplynu), sa vzťahuje
oznamovacia povinnosť o začatí každej
činnosti, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok výkonu činnosti, ukončenie činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti, pričom
po novele je v tomto ustanovení zakotvené, že takéto oznámenie obsahuje
meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán
právnickej osoby, vymedzenie činnosti
podľa § 5 ods. 4 zákona, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia vykonávania
činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti
podľa § 5 ods. 4 zákona o energetike.
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom
o oprávnení podnikať.

Úpravy v základných
pojmoch

Osvedčenie

Novela v intenciách predloženého pôvodného návrhu zakotvila nové znenie
ustanovenia § 11 zákona o energetike,
ktoré upravuje podmienky a postup pri
vydávaní osvedčenia o súlade investičného zámeru na výstavbu energetického zariadenia s dlhodobou koncepciou
energetickej politiky. V zmysle § 11 ods. 1
zákona možno stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných
látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka (ďalej v texte len
„energetické zariadenie“) iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou
energetickej politiky, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej
v texte len „osvedčenie“), výnimkou
je výstavba energetického zariadenia
na (1) výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, (2) výrobu plynu, (3) distribúciu elektriny
a distribúciu plynu, ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ sústavy alebo siete v rámci časti vymedzeného územia.
Na základe doplneného § 11 ods. 13 zákona po novele platí, že osvedčenie je
dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti
o pripojenie zariadenia na výrobu
elektriny k prenosovej sústave alebo
k distribučnej sústave. Osvedčenie na
výstavbu distribučnej sústavy alebo
distribučnej siete je dokladom pre
vydanie povolenia na podnikanie
v energetike podľa § 5 a 6 zákona
o energetike.
V § 11 ods. 14 zákona novela zakotvila
povinnosť Ministerstva hospodárstva SR
zverejniť na svojej internetovej stránke a v jeho vestníku kritériá pre vydanie osvedčenia, stanovené na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou
energetickej politiky, ktorých dodržanie
je podmienkou pre vydanie osvedčenia.
Novela zakotvila v zákone o energetike
prechodné ustanovenie § 69b, z odseku
1 ktorého vyplýva, že konania o vydanie osvedčenia podľa § 11 zákona začaté pred 1. augustom 2008, teda pred
účinnosťou novely, sa dokončia podľa
doterajších predpisov.
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Znenia § 11 zákona o energetike sa
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009
týka aj druhá novela, o ktorej sa zmienime v ďalšom texte.
Ustanovenie § 11 zákona o energetike
bolo teda novelou rozšírené o pojem
energetické zariadenia, pričom pod
týmto pojmom sa rozumejú nielen
elektroenergetické zariadenie a plynárenské zariadenie, ktoré zákon o energetike už upravoval, ale aj potrubie na
prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Vzhľadom na skutočnosť, že pojem energetické zariadenie je pojmom širším,
novela zákona o energetike spresnila
a rozšírila znenie § 11 ods. 3 písm. b)
zákona, ktoré zakotvuje obsahové náležitosti investičného zámeru pre jednotlivé energetické zariadenia spomínané v predchádzajúcej vete. Investičný
zámer je súčasťou žiadosti o vydanie
osvedčenia, pričom novela pre žiadateľov o vydanie osvedčenia zakotvila
povinnosť predložiť k údajom obligatórne uvádzaným v žiadosti týkajúcim
sa spôsobu pripojenia a predpokladaného vplyvu na už existujúce potrubia
alebo distribučnú sieť aj stanovisko
prevádzkovateľa potrubia, ku ktorému
bude potrubie na prepravu pohonných
látok alebo prepravu ropy pripojené,
resp. stanovisko prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej bude pripojené
zariadenie na rozvod skvapalneného
plynného uhľovodíka.

Energetické
zariadenie

V súvislosti so žiadosťami na vydanie
osvedčenia na výstavbu energetických
zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 30 MWe
novela prináša pre žiadateľov povinnosť preukázať odbornú spôsobilosť
a skúsenosti s prevádzkou obdobného
zariadenia a odborným zabezpečením
prevádzky takého zariadenia. Skúsenosťou sa rozumie prevádzka rovnakého
alebo obdobného energetického zariadenia, na ktoré žiadateľ žiada osvedčenie, pričom žiadateľ svoje skúsenosti
preukazuje zoznamom prevádzkovaných
energetických zariadení v čestnom vyhlásení. Počet stálych zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku energetického
zariadenia žiadateľ preukazuje zoznamom

Preukazovanie
spôsobilosti
a skúsenosti

zamestnancov s údajmi o ich odbornosti
a dobe trvania pracovného pomeru.
Vedenie oddelenej
evidencie na účely
účtovníctva

Vykonávací predpis
k vedeniu evidencie

Úpravami v § 19 zákona novela na účely
zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií zakotvila, že (1) výrobca
elektriny, (2) výrobca plynu, (3) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, (4) prevádzkovateľ distribučnej sústavy, (5) prevádzkovateľ prepravnej siete, (6) prevádzkovateľ
distribučnej siete a (7) prevádzkovateľ
zásobníka sú povinní viesť oddelenú
evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o nákladoch, výnosoch, aktívach,
pasívach, určiť pravidlá na rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov
a určiť pravidlá na odpisovanie samostatne za každú jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, preprava
plynu, distribúcia plynu a uskladňovanie plynu a sú taktiež povinní viesť
oddelenú evidenciu skutočností aj za
inú (ďalšiu, v predchádzajúcom texte
neuvedenú) činnosť, ktorú vykonávajú
v rámci podnikania a (8) dodávateľ
elektriny a (9) dodávateľ plynu je taktiež povinný viesť oddelenú evidenciu
skutočností uvedených v predchádzajúcom texte pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi
elektriny alebo odberateľovi plynu
mimo domácnosti a pre dodávku elektriny alebo pre dodávku plynu odberateľovi elektriny alebo plynu v domácnosti a za inú činnosť, ktorú vykonáva
v rámci podnikania.
Spôsob vedenia oddelenej evidencie
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív,
formu a termíny predkladania výstupov z oddelenej evidencie ustanovuje
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009
vyhláška ÚRSO č. 415/2008 Z. z., ktorú
ÚRSO vydal na základe splnomoc ňovacieho ustanovenia obsiahnutého
v § 19 ods. 8 zákona o energetike.
Osoby uvedené v predchádzajúcom
texte v bodoch (1) až (9) sú povinné
vyhotoviť za každú činnosť samostatný
výkaz ziskov a strát a samostatný prehľad aktív a pasív a predložiť ich ÚRSO
v lehote do dňa 30. júna kalendárneho
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roka. Ďalej sú tieto osoby povinné
predložiť ÚRSO na schválenie pravidlá
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov
a výnosov a pravidlá pre odpisovanie
v lehote do dňa 31. augusta kalendárneho roka. Úradom schválené pravidlá
pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov
a výnosov a pravidlá pre odpisovanie
tieto osoby uplatnia odo dňa 1. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.
V súvislosti s ochranou odberateľa
elektriny v domácnosti a odberateľa
plynu v domácnosti novela spresnila
znenie § 20 ods. 4 zákona o energetike, v zmysle ktorého platí, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete na časti
vymedzeného územia je povinný za
podmienok určených (teda už nie stanovených) úradom a pri dodržaní ceny
alebo metodiky jej tvorby určenej úradom zabezpečiť pripojenie odberateľov
elektriny v domácnosti a odberateľov
plynu v domácnosti do sústavy a siete,
ak sú splnené technické podmienky
a obchodné podmienky. Zmluva o pripojení musí obsahovať aj lehotu,
v ktorej je prevádzkovateľ distribučnej
sústavy a distribučnej siete povinný
zabezpečiť pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo odberného
plynového zariadenia.
V ustanoveniach § 21, § 27 a § 28 zákona o energetike novela prináša zmeny
v súvislosti s predajom elektriny formou aukcií. Po novele tak z nového
znenia § 21 ods. 3 a 4 zákona o energetike vyplýva, že výrobca elektriny,
ktorý je aj dodávateľom elektriny,
môže predávať elektrinu formou aukcií
podľa pravidiel schválených úradom,
pričom výrobca elektriny, ktorý je aj
dodávateľom elektriny a bude predávať elektrinu formou aukcií podľa pravidiel schválených úradom, je povinný
(1) vypracovať návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „zákon
o regulácii v sieťových odvetviach“),
(2) predložiť úradu návrh pravidiel pre
predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra

Predaj elektriny
formou aukcií

kalendárneho roka a (3) dodržiavať
úradom schválené pravidlá pre predaj
elektriny formou aukcií. Novým znením § 27 ods. 6a 7, § 28 ods. 4 a 5 zákona o energetike novela zakotvuje
rovnaké povinnosti aj pre dodávateľa
elektriny a pre obchodníka s elektrinou, ktorí rovnako môžu predávať
elektrinu formou aukcií podľa pravidiel
schválených úradom.
Na základe prechodného ustanovenia
§ 69b ods. 2 zákona o energetike včleneného novelou do zákona platí, že konania o návrhu pravidiel pre predaj
elektriny formou aukcií začaté pred
1. augustom 2008, teda pred účinnosťou novely, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
Vykonávací predpis
k predaju elektriny
formou aukcií

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 5 ods. 7 zákona
o regulácii v sieťových odvetviach vydal ÚRSO všeobecne záväzný právny
predpis ustanovujúci pravidlá pre predaj elektriny formou aukcií, týmto je
vyhláška ÚRSO č. 349/2008 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou
aukcií, ktorá nadobudla účinnosť dňa
10. septembra 2008. Vyhláška ÚRSO
č. 349/2008 Z. z. sa týka výrobcu elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka
s elektrinou, pre ktorých ustanovuje
(1) spôsob vyhlasovania aukcie, (2) obsah oznámenia o aukcii, (3) podmienky
účasti v aukcii, (4) pravidlo určenia
najnižšieho podania, (5) obsah ponuky
a podklady k ponuke, (6) priebeh aukcie, (7) zriaďovanie komisie, (8) kritéria na vyhodnotenie ponúk, (9) vyhodnocovanie ponúk a (10) oznamovanie
výsledku aukcie.
Novela v § 24 ods. 7 zákona pri prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zakotvila, že tento je povinný vypracovať
podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa § 2 písm. b) bodu 9 zákona,
ktoré schváli (teda už nie len odsúhlasí) ÚRSO v lehote najneskôr 10 dní
pred začiatkom obdobia, na ktoré sa
takáto prevádzka požaduje.
Pri inštitúte ochranného pásma zakotveného v § 56 zákona, teda ochranného
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pásma zriaďovaného na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov, novela prináša doplnenie
§ 56 ods. 2 zákona o určenie ochranného pásma pre sondy a pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej
siete neuvedené v znení tohto ustanovenia účinnom pred novelou. Novela prináša zmenu aj vo vymedzení
technologických objektov obsiahnutom
§ 56 ods. 3 zákona, z ktorého sa vypustili stanice pre úpravu plynu a novo doplnili trasové ohrevy plynu. Z ustanovenia § 56 novela vypustila odsek 4,
ktorý odkazoval na osobitný právny
predpis v súvislosti s určením ochranného pásma pre ťažobné sondy.

Ochranné pásmo

Doterajší odsek 5 v § 56 zákona, po novele už s označením ako odsek 4 citovaného ustanovenia zákona, novela
rozšírila a v jeho zmysle tak po novom
platí, že vlastníci pozemkov, ktoré sa
nachádzajú v lesných priesekoch, cez
ktoré sú vedené plynárenské zariadenia
prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa,
sú povinní umožniť prevádzkovateľovi
siete a po novele aj prevádzkovateľovi
ťažobnej siete zachovať voľné pásy
v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu distribučnej siete a ťažobnej siete a v šírke 5 m na obe strany od osi
plynovodu prepravnej siete a plynovodu, ktorý je súčasťou zásobníka.

Vlastníci pozemkov

Novela v § 57 ods. 2 zákona vymedzuje
aj bezpečnostné pásmo pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v znení tohto
ustanovenia účinnom pred novelou.
V § 57 ods. 4 zákona novela spresňuje,
že rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme stavebný úrad vydá
na základe súhlasného vyjadrenia prevádzkovateľa siete.

Stavby
a bezpečnostné
pásmo

Novela prináša zmenu v zákone o energetike aj pri inštitúte ochranného pásma potrubia upraveného v § 63 zákona
a slúžiaceho na zabezpečenie plynulej
prevádzky potrubia a na zabezpečenie
bezpečnosti osôb a majetku. Novela
zmenou v § 63 ods. 2 zákona zakotvuje
nové vymedzenie ochranného pásma
potrubia, pre ktoré po novele platí,
že ochranné pásmo potrubia, okrem
ochranného pásma potrubia na prepravu

Ochranné pásmo
potrubia

ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je vymedzené zvislými plochami
vedenými vo vodorovnej vzdialenosti
300 m po oboch stranách od osi potrubia, pričom v novom odseku 3 § 63 zákona novela vymedzuje aj ochranné
pásmo potrubia na prepravu ropy
z miesta ťažby do miesta spracovania,
ktoré je vymedzené zvislými plochami
vedenými vo vodorovnej vzdialenosti
100 m po oboch stranách od osi potrubia.
Novela priniesla zmenu aj v § 64 ods. 2
zákona o energetike, ktoré v súvislosti
s obmedzeniami v ochrannom pásme
potrubia doplnila tak, že znenie tohto
odseku sa vzťahuje na ochranné pásmo
potrubia okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby
do miesta spracovania a pre ochranné
pásmo potrubia na prepravu ropy
z miesta ťažby do miesta spracovania
zakotvila osobitnú doplňujúcu úpravu
v novom odseku 4 § 64 zákona, z ktorého vyplýva, že vykonávať činnosti
v ochrannom pásme potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta
spracovania môžu fyzické alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa potrubia.
Zmeny účinné odo
dňa 1. januára 2009

Novela s osobitnou účinnosťou pre
úpravu v § 20 ods. 7 zákona o energetike rozšírila povinnosť pre dodávateľa
elektriny a dodávateľa plynu riadne
a úplne informovať na vyhotovenej
faktúre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti
o skladbe jednotlivých zložiek ceny za
dodávku elektriny a za dodávku plynu
o demonštratívny výpočet týchto zložiek a o určenie, že informačná povinnosť zahŕňa aj číselné vyjadrenia týkajúce sa jednotlivých zložiek ceny. Po
novele informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny
alebo za dodávku plynu uvedená na
faktúre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti
musí odo dňa 1. januára 2009 obsahovať najmä cenu za (1) nákup elektriny
alebo plynu, (2) obchodnú činnosť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa
plynu, (3) prepravu plynu, (4) distribúciu elektriny vrátane prenosu, alebo
distribúciu plynu, (5) skladovanie plynu,
(6) straty pri prenose elektriny a dis8

tribúcii elektriny, (7) systémové služby
v elektroenergetike, (8) prevádzkovanie systému v elektroenergetike.
Novela s účinnosťou odo dňa 1. augusta
2008 priniesla aj novelizácie ďal ších právnych predpisov. Prostred níctvom článku II novelizuje zákon
o regulácii v sieťových odvetviach
a článkom III zákon č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia
a zemného plynu v znení neskorších
predpisov, ku ktorému vydalo Ministerstvo financií SR metodické usmernenie, ktorého znenie bolo uverejnené
vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2008
na strane 441.

Sprievodné
novelizácie
a usmernenie
MF SR

V úvode sme sa už zmienili, že dňa
1. januára 2009 nadobudli účinnosť aj
zmeny vykonané v zákone o energetike
jeho druhou novelou, teda zmeny vykonané prostredníctvom článku III zákona
o energetickej efektívnosti. Úpravy zakotvené touto druhou novelou sa týkajú
ustanovení § 11 ods. 3 písm. b) bod 3.1
a ods. 4 písm. b) zákona, ktorému
sa venovali už aj v predchádzajúcom
texte. Druhá novela zákona o energetike sa ďalej dotkla ustanovenia
§ 22 ods. 1 písm. b) zákona o energetike, na základe ktorého platí, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy má
(okrem iného) právo nakupovať podporné služby potrebné na zabezpečenie poskytovania systémových služieb
na dodržanie kvality dodávky elektriny
a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a po novom v prípade
predchádzania ohrozenia bezpečnosti
a stability sústavy má právo nakupovať
podporné služby od poskytovateľov
podporných služieb na vymedzenom
území priamo, a to na základe dlhodobej zmluvy o poskytnutí podporných
služieb uzavretej v súlade s prevádzkovým poriadkom.

Zákon
o energetickej
efektívnosti

Rozsahu a metódam cenovej regulácie
v sieťových odvetviach, ktoré so zákonom o energetike veľmi úzko súvisia,
sa budeme venovať v ďalších vydaniach bulletinu ULC Čarnogurský PRO
BONO a nadviažeme tak nielen na vyššie spomínané právne úpravy, ale aj na
obsah májového a februárového vydania
bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Cenová regulácia
v sieťových
odvetviach

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

A NOVÉ DAŇOVÉ PRIZNANIA
Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR
č. MF/020094/2008-72 zo dňa 1. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú vzory
daňových priznaní k dani z nehnuteľností
(ďalej v texte len „opatrenie MF SR“
alebo len „opatrenie“).
Vzory daňových
priznaní a potvrdenia

Daň z pozemkov

Opatrenie vydalo MF SR podľa § 38 ods. 3
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov. V prílohe č. 1 tohto opatrenia je uvedený vzor daňového
priznania k dani z nehnuteľností pre
fyzické osoby a v prílohe č. 2 tohto
opatrenia sa nachádza vzor daňového
priznania k dani z nehnuteľností pre
právnické osoby, pričom tieto vzory
daňových priznaní sa prvýkrát použijú
na zdaňovacie obdobie roku 2009. Súčasťou spomínaných príloh tohto opatrenia je aj vzor potvrdenia o podaní
daňového priznania k dani z nehnuteľností.
Vzory daňových priznaní ustanovené
opatrením sa použijú pre výpočet dane
z pozemkov (II oddiel daňového priznania), ktorej podliehajú podľa § 6 ods. 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len „zákon“) pozemky na území
SR. Na uvedenie výmery, druhu a lokalizácie pozemku sú smerodajné údaje
v katastri nehnuteľností. Pri „zastavanej ploche a nádvorí“ podlieha dani
z pozemkov tá časť, ktorá nie je zastavaná stavbou podliehajúcou dani zo
stavieb. Celkovú výmeru stavebného
pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom
stavebnom povolení. Pri väčšom počte
pozemkov rôzneho druhu treba údaje
o jednotlivých druhoch pozemkov uvádzať na samostatných prílohách. Dani
z pozemkov nepodliehajú porasty na
pozemkoch.
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Vzory daňových priznaní určené opatrením MF SR sa použijú aj pre výpočet
dane zo stavieb slúžiacich na jeden účel
alebo dane zo stavieb slúžiacich na
viaceré účely (III oddiel daňového priznania) nachádzajúcich sa na území SR.
Údaje k dani zo stavieb sa uvedú samostatne za každú stavbu podľa druhu
stavby v súlade s § 10 ods. 1 zákona.
Pri väčšom počte stavieb pod jedným
súpisným číslom alebo pri väčšom počte stavieb s rôznymi súpisnými číslami,
avšak rovnakého druhu (napríklad v prípade bytových domov vo vlastníctve
bytového družstva), možno uviesť údaje
k dani zo stavieb za súhrn stavieb,
pokiaľ sa bude jednať o stavby s rovnakým počtom podlaží. Pri väčšom počte
stavieb s rôznym počtom podlaží,
ktoré nemožno uviesť v súhrne stavieb,
treba údaje pre výpočet dane za tieto
stavby uvádzať na samostatnej prílohe.

Daň zo stavieb

Vzory daňových priznaní ustanovené
týmto opatrením sa použijú taktiež pre
výpočet dane z bytov a z nebytových
priestorov v bytovom dome (IV oddiel
daňového priznania), ktorej podliehajú byty a nebytové priestory v bytovom
dome nachádzajúce sa na území SR.
Bytovým domom sa pre účely podania
daňového priznania k dani z nehnuteľností rozumie budova, v ktorej je viac
ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty,
a v ktorej byty a nebytové priestory sú
vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve
jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu ako aj spoločné zariadenia
tohto domu sú súčasne v podielovom
spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Bytom sa v danom
prípade rozumie miestnosť alebo súbor
miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Nebytovým
priestorom v bytovom dome sa v tomto
prípade rozumie miestnosť alebo súbor
miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako

Daň z bytov

na bývanie, pričom nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia
domu.
Vyrubenie dane

V prípade, ak bola hodnota pozemkov
určená znaleckým posudkom predo
dňom zavedenia eura, teda pred 1. januárom 2009, daňové priznanie na zdaňovacie obdobie roku 2009 sa nepodáva a daň z nehnuteľností (ďalej v texte
len „daň“) sa vyrubí platobným výmerom, pričom pri určení základu dane
z pozemkov sa hodnota pozemku uvedená v slovenských korunách prepočíta
konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR)
na menu euro.
Ak sa vyrubená daň z nehnuteľností na
rok 2008 platí v roku 2009, vydaný platobný výmer sa nemení a nevydáva sa
ani nový platobný výmer, ale daň vyrubená v slovenských korunách sa prepočíta na menu euro konverzným kurzom
(30,1260 SKK/EUR) a daň z nehnuteľností sa zaplatí v roku 2009 v mene
euro.

Platenie dane
v splátkach

V prípade, ak sa splátka dane z nehnuteľností na rok 2008 na základe výzvy
platí v roku 2009, dlžná splátka dane
v slovenských korunách sa prepočíta
konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR)
na menu euro. Ak sa splátka dane z nehnuteľností platí bez výzvy, za prepočet
sumy splátky v slovenských korunách
na menu euro je zodpovedný daňový
subjekt.

Daňový nedoplatok

Pri vzniku nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2008 a vyzvaní na jeho
úhradu v roku 2008, je vo výzve uvedený nedoplatok v slovenských korunách
a ak sa na úhradu nedoplatku vyzýva
v roku 2009, vo výzve už bude uvedený
nedoplatok prepočítaný konverzným
kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu
euro. Za úhradu nedoplatku na dani
v roku 2009 (vyčíslenom v slovenských
korunách) prepočítanom na menu euro
je zodpovedný daňový subjekt.
V prípade, ak sa preplatok na dani
z nehnuteľností za rok 2008 vyčíslený
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v slovenských korunách vracal v roku
2008, vrátila sa suma v slovenských korunách. Ak sa preplatok vracia v roku
2009, preplatok na dani z nehnuteľností za rok 2008 sa prepočíta konverzným
kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu
euro.

Preplatok dane

V prípade, ak sa sankcie za oneskorene
podané daňové priznanie na rok 2008
alebo za zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2008 vyrubia po dátume
splatnosti, vypočítajú sa v slovenských
korunách, a ak sa rozhodnutie vydáva po zavedení eura, teda po 1. januári 2009, prepočíta sa suma v slovenských korunách konverzným kurzom
(30,1260 SKK/EUR) na menu euro.

Sankcie

Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 388/2008 Z. z.,
uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2008 na strane 641
a možno doň nazrieť na internetovej
stránke Ministerstva financií SR, na
ktorej je pre Vás k dispozícii na linku:
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/capkovicova/FS_10_2008.pdf.
Opatrením MF SR sa zrušuje Opatrenie
Ministerstva
financií
SR
č. MF/012116/2004-72 zo dňa 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú
vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností, avšak tieto sa použijú pri
podávaní daňových priznaní, ak daňová povinnosť k dani z nehnuteľností
vznikla v období odo dňa 1. januára
2005 do dňa 31. decembra 2008. Opatrenie
Ministerstva
financií
SR
č. MF/012116/2004-72 zo dňa 16. decembra 2004, nadobudlo účinnosť dňa
1. januára 2005. Oznámenie Ministerstva financií SR o vydaní opatrenia
č. MF/012116/2004-72 zo dňa 16. decembra 2004 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 750/2004 Z. z.,
uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 na strane
1110 a možno doň nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás k dispozícii na nasledujúcom linku:
http://www.finance.gov.sk/Documents/Financny_spravodajca/2004/15/FS_15_04.pdf.

Zrušovacie
ustanovenie

ZNOVUOTVORENIE DRUHÉHO

PILIERA DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
Dňa 15. novembra 2008 nadobudol
účinnosť zákon č. 434/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „novela
zákona o starobnom dôchodkovom sporení“ alebo len „novela“).
Predmet novelizácie

Osobný rozsah
starobného
dôchodkového
sporenia

Cieľom novely je dočasne otvoriť tzv.
druhý kapitalizačný pilier (ďalej v texte len „druhý pilier“) a vytvoriť tak
pre sporiteľov zúčastneným v starobnom dôchodkovom sporení možnosť
vrátiť sa do jednopilierového (štátneho) dôchodkového systému, prípadne
vystúpiť z tohto systému. Novela bola
prerokovaná v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní a obdobie, počas ktorého je sporiteľom dočasne umožnené
prehodnotiť svoje rozhodnutie, či majú
záujem zotrvať v druhom pilieri alebo
naopak, vstúpiť do tohto systému dôchodkového sporenia, je obdobie odo
dňa 15. novembra 2008 do dňa 30. júna
2009. Pre Sociálnu poisťovňu novela
zakotvila povinnosť spracovať žiadosti
s posunom odo dňa 1. januára 2009,
teda nie odo dňa účinnosti novely, aby
sa neskorším presunom agendy na Sociálnu poisťovňu zohľadnilo zavedenie
eura na území SR, valorizácia i úprava
dôchodkov a s tým súvisiaca administratíva.
Osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia zastrešuje dve skupiny
osôb, a to (1) osoby, ktoré musia povinne vstúpiť do druhého piliera a (2) osoby, ktoré sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, že zostanú dôchodkovo poistené
len prvým (štátnym) pilierom. Dobrovoľné poistenie len v druhom pilieri
(bez poistenia v prvom – štátnom pilieri), nie je možné. Pre sporiteľov, ktorí
sa dobrovoľne rozhodli vstúpiť do druhého piliera, sa sporenie v ňom stáva
povinné.
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Novela s účinnosťou odo dňa 15. novembra 2008 dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte len „zákon
o starobnom dôchodkovom sporení“
alebo len „zákon“) o nové prechodné
ustanovenia § 123l a 123m, na základe
ktorých platí, že fyzická osoba, ktorá
k 15. novembru 2008 nebola sporiteľ,
môže do dňa 30. júna 2009 uzatvoriť
zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení s niektorou s dôchodkových
správcovských spoločností (teda vstúpiť do druhého piliera), pričom možnosť opäť vstúpiť do druhého piliera
majú aj tí, ktorí z neho vystúpili počas
predchádzajúceho dočasného otvorenia druhého piliera (v období odo dňa
1. januára 2008 do dňa 30. júna 2008).

Zmeny v zákone
o starobnom
dôchodkovom
sporení

Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom
2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú
správcovskú spoločnosť, zaniká účasť
na starobnom dôchodkovom sporení,
ak do dňa 30. júna 2009 doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom
sporení (ďalej v texte len „písomné
oznámenie“). Odo dňa 15. novembra
2008 do dňa 30. júna 2009 je teda
možné rozhodnúť sa vystúpiť z druhého
piliera a doručiť o tom písomné oznámenie Sociálnej poisťovni. Vzor tlačiva
tohto písomného oznámenia pre Vás
k dispozícii na nasledujúcom linku:
http://www.socpoist.sk/616/1567s?prm2=13800.
Sociálna poisťovňa sporiteľovi následne zašle Oznámenie o zániku účasti na
starobnom dôchodkovom sporení, čím
mu potvrdí, že jej bolo doručené
písomné oznámenie sporiteľa, ktorého
informuje o zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Účasť

Zánik účasti
na starobnom
dôchodkovom
sporení

na starobnom dôchodkovom sporení
v zmysle ustanovení novely zaniká
dňom doručenia písomného oznámenia, najskôr však dňa 1. januára 2009,
a to spätne odo dňa vzniku prvej účasti, teda na danú osobu sa bude pozerať
tak, ako keby do druhého piliera nikdy
nebola vstúpila.
Zmluva o starobnom dôchodkovom
sporení zaniká (1) dňa 1. januára 2009,
ak sporiteľ doručil Sociálnej poisťovni
písomné oznámenie pred 1. januárom
2009, (2) dňom doručenia písomného
oznámenia, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni toto písomné oznámenie
v období odo dňa 1. januára 2009 do
dňa 30. júna 2009.
Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia, najskôr však odo dňa
1. januára 2009, oznámiť dôchodkovej
správcovskej spoločnosti zánik účasti
na starobnom dôchodkovom sporení.
Dôchodková správcovská spoločnosť je
povinná bez zbytočného odkladu odo
dňa oznámenia Sociálnej poisťovne
podľa predchádzajúcej vety previesť
z bežného účtu dôchodkového fondu
na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej
pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového

účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu
prevodu.
V období odo dňa 15. novembra 2008
do dňa 30. júna 2009 nie je možné vyššie uvedeným spôsobom z druhého piliera vystúpiť a následne sa rozhodnúť (aj
keď sa tak stane do dňa 30. júna 2009)
do druhého piliera opäť vstúpiť a ak by
sporiteľ do dňa 30. júna 2009 predsa
len takúto zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvoril, Sociálna
poisťovňa ju do registra zmlúv nezapíše.

Možnosť
rozhodnúť sa
len jedenkrát

Novela prostredníctvom článku II s účinnosťou odo dňa 15. novembra 2008 dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o sociálnom
poistení“) o nové prechodné ustanovenia § 293as a 293at, na základe ktorých
sú v zákone o sociálnom poistení vykonané legislatívne úpravy zabezpečujúce plnohodnotné započítanie obdobia
starobného dôchodkového sporenia do
obdobia dôchodkového poistenia v priebežnom systéme a ďalej doplnenia
spočívajúce v úprave tvorby správneho
fondu Sociálnej poisťovne z prostriedkov, ktoré prevádzajú dôchodkové
správcovské spoločnosti do Sociálnej
poisťovne z osobných dôchodkových
účtov vystupujúcich sporiteľov.

Sprievodná
novelizácia

DRUHÁ OPRAVA

V DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI
Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva financií SR
č. MF/019260/2008-72 zo dňa 9. júla
2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových
vozidiel pre fyzické osoby a právnické
osoby (ďalej v texte len „opatrenie MF
SR“ alebo len „opatrenie“). Oznámenie MF SR o vydaní predmetného opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 269/2008 Z. z., znenie
opatrenia je uverejnené vo Finančnom
spravodajcovi č. 7/2008 na strane 416.
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S obsahom predmetného opatrenia MF
SR sme Vás oboznámili už v augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO.
K Opatreniu Ministerstva financií SR
č. MF/019260/2008-72 zo dňa 9. júla
2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel, vydalo Ministerstvo financií SR
Oznámenie o oprave textu v opatrení
MF SR – bolo uverejnené vo Finančnom
spravodajcovi č. 9/2008 na strane 591
a jeho obsahu sa venoval aj novembrový

Prvé oznámenie
o oprave textu
v opatrení MF SR

bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO.
Druhé oznámenie
o oprave textu
v opatrení MF SR

Citovaného opatrenia sa týka aj ďalšie
Oznámenie o oprave textu v opatrení
MF SR, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2008 na
strane 670 (ďalej v texte len „druhá
oprava opatrenia MF SR“).
Druhá oprava opatrenia MF SR sa týka
vzoru daňového priznania k dani z motorových vozidiel, uvedeného v prílohe
opatrenia MF SR, konkrétne Poučenia
na vyplnenie daňového priznania k dani
z motorových vozidiel v časti VII. Oddiel – Pomocné výpočty, v ktorej majú
byť správne uvedené slová „...konverzným kurzom na euro – 30,1260 SKK/EUR
a výsledná suma sa zaokrúhli na eurocent nadol.“, nachádzajúce sa vo Fi-

nančnom spravodajcovi č. 7/2008 na
strane 425.
Vzhľadom na skutočnosť, že obdobne
ako prvá, tak ani druhá oprava opatrenia MF SR, nebola publikovaná v Zbierke zákonov SR, dovoľujeme si dať Vám
aj túto úpravu do pozornosti a pre
úplnosť uvádzame, že v augustovom
vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO sme pre Vás v texte, týkajúcom sa predmetného vzoru daňového priznania k dani z motorových
vozidiel uvedeného v prílohe tohto
opatrenia MF SR, konverzný kurz
(30,1260 SKK/EUR) uviedli správne
(konverzný kurz musí mať pre každú
pôvodnú národnú menu vždy celkovo
šesť platných číslic a tak je potrebné
ho aj uvádzať).

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
PRIPRAVUJE – REGISTER
DISKVALIFIKÁCIÍ ŠTATUTÁRNYCH
ZÁSTUPCOV A ČLENOV
ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej
v texte len „MS SR“) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania legislatívny zámer zákona o registri
diskvalifikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len
„návrh MS SR“ alebo len „materiál“).
Legitimácia pre
diskvalifikačné
konanie

V zmysle materiálu predkladateľa by
podľa novej právnej úpravy mohol byť
postihnuteľný (pasívne legitimovaný)
konateľ, člen predstavenstva, člen
správnej rady európskej spoločnosti
(SE) a európskeho družstva (SCE), generálny riaditeľ európskeho družstva
(SCE), riaditeľ štátneho podniku, prípadne člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie, ale aj prokurista, osoba zastupujúca spoločnosť, správca,
likvidátor, vedúci podniku či organizačnej zložky, no napríklad aj tieňový
riaditeľ spoločnosti (ďalej v texte len
„zodpovedná osoba“).
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Aktívne legitimovaný subjekt, teda
subjekt oprávnený iniciovať diskvalifikačné konanie, by v intenciách návrhu MS SR mohol byť ktokoľvek, pričom pri výkone niektorých funkcií
(napríklad pri funkcii správcu) sa
predkladateľ zaoberá aj úvahami
explicitne zakotviť povinnosť podať
návrh na diskvalifikáciu, a to v prípade zjavného porušenia povinností
zo strany štatutárneho orgánu spoločnosti.
Podľa návrhu MS SR by diskvalifikácia
mala nastávať (1) priamo zo zákona
(ex lege) v prípade preukázateľného
porušovania povinností zodpovednými
osobami (napríklad voči Obchodnému
registru SR), inak (2) na základe rozhodnutia súdu alebo (3) schválením
tzv. diskvalifikačného záväzku (ďalej
v texte len „diskvalifikačný záväzok“). Diskvalifikačný záväzok by súdy

Diskvalifikácia
a diskvalifikačný
záväzok

schvaľovali najmä v prípadoch, ak si
zodpovedná osoba bude vedomá porušenia svojich povinností, ktoré bude
ochotná si aj priznať, bude uzrozumená s právnymi následkami schválenia
diskvalifikácie a prostredníctvom diskvalifikačného záväzku sa bude môcť
vyhnúť súdnemu konaniu o diskvalifikácii, súčasne tak urýchliť začiatok
(a teda i koniec) plynutia lehoty diskvalifikácie, a je pravdepodobné, že
v prípade diskvalifikačného záväzku
by v záujme odľahčenia súdov mohla
byť lehota diskvalifikácie kratšia v porovnaní s lehotou uloženou rozhodnutím súdu v prípade súdneho konania
o diskvalifikácii.
Rozhodovanie
o diskvalifikácii

Podľa materiálu predloženého MS SR
by o diskvalifikácii mali rozhodovať
súdy, a to formou diskvalifikačného
rozhodnutia alebo schválením diskvalifikačného záväzku. V rozhodnutí súdu
o diskvalifikácii by sa zodpovednej
osobe na dobu určitú uložil najmä
zákaz (1) vykonávať činnosť zodpovedných osôb a/alebo (2) iným spôsobom
priamo alebo nepriamo participovať
na založení, vzniku alebo riadení spoločnosti, ak by zodpovedná osoba pre
každý jednotlivý prípad nezískala výnimku od súdu.
Diskvalifikačné konanie by sa podľa návrhu MS SR mohlo konať priamo pred
registrovým súdom alebo by mohlo byť
spojené s iným konaním prebiehajúcim
pred iným ako registrovým súdom
(mohlo by sa jednať napríklad o spojenie diskvalifikačného konania s konkurzným či trestným konaním).

Dôvody umožňujúce
diskvalifikáciu

V zmysle návrhu MS SR by mala byť diskvalifikácia štatutárneho zástupcu
a členov štatutárneho orgánu možná
napríklad v prípade, (1) ak bola zodpovedná osoba odsúdená za trestný
čin v súvislosti so zakladaním, vznikom, správou, likvidáciou či výmazom
spoločnosti či v súvislosti so správou
spoločnosti počas konkurzu, resp. reštrukturalizácie, (2) ak zodpovedná
osoba opakovane porušuje predpisy
práva obchodných spoločností (napríklad opakovane neuloží napríklad
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účtovné závierky do zbierky listín),
(3) ak sa počas konkurzného alebo
reštrukturalizačného konania zistí
také porušenie povinnosti zodpovednej osoby, ktoré malo za následok
úpadok spoločnosti.
Na základe návrhu MS SR by teda diskvalifikácia bola možná tak v prípade
porušenia povinností v dôsledku konania zodpovednej osoby (spočívajúcom
napríklad v uzatváraní odporovateľných právnych úkonov), ako aj v prípade porušenia povinností v dôsledku
nekonania v prípadoch, keď sa konať
malo (napríklad v prípade nepodania
návrhu na vyhlásenie konkurzu, ak
boli splnené podmienky na jeho podanie alebo v prípade nezvolania mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom v prípade, zistenia, že
strata spoločnosti presiahla hodnotu
jednej tretiny základného imania,
alebo to možno predpokladať, vrátane
povinností predstavenstva predložiť
v danom prípade valnému zhromaždeniu návrhy opatrení a upovedomenia
dozornej rady o týchto skutočnostiach
podľa § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka). Zo zámeru predkladateľa je
zrejmé, že diskvalifikácia by bola
možná nielen v prípade úmyselného
porušovania povinností, ale aj v prípade preukázateľnej neschopnosti
vykonávať funkciu, pri ktorej sa vyžaduje zvýšená miera starostlivosti, a to
náležitá starostlivosť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výkonu funkcie
(členstva) zodpovednej osoby, pričom
v týchto prípadoch by diskvalifikácii
mali podliehať nielen zodpovedné
osoby vykonávajúce svoju funkciu
v čase rozhodovania o diskvalifikácii,
ale aj ďalšie zodpovedné osoby, napríklad osoby, ktoré spôsobili úpadok
spoločnosti, a to aj v prípade, ak so
spoločnosťou v čase rozhodovania
o diskvalifikácii nebudú mať už „nič
spoločné“. Obdobne by sa malo postupovať napríklad v prípade, ak sa počas konania o zrušení spoločnosti
(či už s likvidáciou alebo bez likvidácie v zmysle § 68 Obchodného
zákonníka) zistí, že sa zodpovedná
osoba dopustila podvodného konania

vo vzťahu k spoločnosti alebo nesie zodpovednosť za porušenie svojich povinností, ktoré jej vyplývajú alebo vyplývali napríklad z funkcie konateľa, člena
predstavenstva, likvidátora či správcu,
a rovnako v tom prípade, ak sa dodatočne preukáže nepravdivosť čestného
vyhlásenia nadobúdateľa obchodného
podielu spoločnosti o tom, že nespôsobil úpadok inej spoločnosti, o právnej úprave ktorého MS SR taktiež uvažuje.
Účinky
diskvalifikácie

Diskvalifikácia by mala postihovať nielen členstvo vo funkciách, ale zákaz by
sa mal vzťahovať na akúkoľvek účasť
na spoločnosti v súvislosti s jej založením alebo jej činnosťou, a to vrátane
tichého spoločenstva pri rešpektovaní
existujúcej majetkovej účasti iných
(ostatných) osôb, ktorá diskvalifikáciou nebude ovplyvnená. Diskvalifikovanej osobe by v zmysle návrhu MS SR
malo byť znemožnené zvyšovať svoju
existujúcu majetkovú účasť v spoločnostiach a nemala by mať ani možnosť
nadobúdať majetkovú účasť v iných
spoločnostiach (zodpovedné osoby by
počas trvania diskvalifikácie mali mať
zakázané byť napríklad v obdobnej
funkcii alebo byť členom obdobného
orgánu inej spoločnosti). V tejto súvislosti by mala byť vytvorená nová skutková podstata trestného činu nerešpektovania diskvalifikácie a ďalšou novou
skutkovou podstatou, o zakotvení ktorej sa v súvislosti s diskvalifikáciou
uvažuje, by mala byť skutková podstata
trestného činu podvodného prevodu
obchodných podielov spoločnosti na
tzv. „biele kone“, ktorého by sa dopustil ten, kto by zjavne zneužil tieseň
a zníženú rozumovú vyspelosť na strane nadobúdateľa obchodného podielu
spoločnosti pri kumulatívnom splnení
podmienky úpadku prevádzanej spoločnosti. Za spáchanie trestného činu
nerešpektovania diskvalifikácie by mal
hroziť a, samozrejme, by sa mal ukladať trest odňatia slobody, v odôvodnených prípadoch aj v kombinácii s ďalšími sankciami (napríklad v spojení s peňažným trestom, trestom prepadnutia
veci alebo trestom prepadnutia majetku). Diskvalifikácia by však podľa návrhu
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MS SR nemala byť chápaná len ako
zákaz činnosti v trestnoprávnom kontexte, ale mal by sa ňou rozumieť zákaz činnosti uložený súdom okrem
trestného konania aj v iných konaniach
v prípade porušovania povinností
vyplývajúcich zodpovedným osobám
najmä z obchodného a konkurzného
práva. Pri diskvalifikácii uloženej iným
než trestným súdom by malo byť možné postihnúť zodpovedné osoby aj
v takom prípade, ak svoje povinnosti
porušili neúmyselne a uložený trest by
sa zapisoval do registra diskvalifikácií.
Neuloženie trestu zákazu činnosti
v trestnom konaní by nemalo vylúčiť
uloženie diskvalifikácie iným súdom na
základe rovnakej právnej skutočnosti,
ktorá už bola posudzovaná v trestnom
konaní, v ktorom však nebolo možné
preukázať úmysel, no „porušenie“ náležitej starostlivosti zodpovednou osobou bolo zrejmé.
V návrhu MS SR sa uvažuje aj s právnou
úpravou zakotvujúcej možnosť diskvalifikovanej zodpovednej osoby podať
na súd návrh na povolenie výnimky.
Udelenie výnimky by malo mať za následok zrušenie niektorých účinkov vydaného diskvalifikačného rozhodnutia,
resp. schváleného diskvalifikačného
záväzku vo vzťahu ku konkrétnej (zakázanej) činnosti. Materiál tiež nevylučuje úpravu, ktorá by osobe podliehajúcej diskvalifikačnému rozhodnutiu
umožnila podať na súd návrh na skrátenie účinkov diskvalifikácie, samo zrejme, tento by bolo možné podať po
splnení ďalších podmienok ustanovených v novom zákone o registri diskvalifikácií.

Možnosť
zrušenia účinkov
diskvalifikácie

Rozhodnutia o diskvalifikácii rovnako
ako schválené diskvalifikačné záväzky
by mali byť uvádzané v novozriadenom
registri diskvalifikácií (ďalej v texte
len „register“). Register by mal byť
vedený popri Obchodnom registri SR
registrovými súdmi, mal by byť obdobne ako Obchodný register SR (ďalej
v texte len „obchodný register“) prístupný prostredníctvom internetovej
stránky Obchodného registra SR, na
ktorej by bol inkorporovaný odkaz na

Register
diskvalifikácií

tento register. Informatívne výpisy
z registra diskvalifikácií v elektronickej podobe by mali byť rovnako ako
informatívne výpisy z obchodného
registra, prístupné bezplatne a výpisy
z registra použiteľné pre právne úkony
by rovnako ako v prípade výpisov z obchodného registra vydával registrový
súd po splnení poplatkovej povinnosti,
pričom orgánom verejnej moci by na
základe ich žiadosti boli informácie,
prípadne výpisy z registra, poskytované bezplatne. Register diskvalifikácií
by mal existovať samostatne popri rovnako pripravovanom registri úpadcov.
Register diskvalifikácií by v časti, ktorá
by bola prístupná verejnosti mal obsahovať (1) meno a priezvisko diskvalifikovanej osoby, (2) adresu jej bydliska,
(3) dátum jej narodenia (rodné číslo by
sa nezverejňovalo), (4) dôvod diskvalifikácie s uvedením zákonného ustanovenia, na základe ktorého bola osoba
diskvalifikovaná, (5) dátum začatia
a dátum skončenia diskvalifikácie. Po
uplynutí lehoty diskvalifikácie by sa
údaje z verejne prístupnej časti registra automaticky odstránili.
Sprievodné
novelizácie

Zákon o registri diskvalifikovaných štatutárnych zástupcov a členov štatutárneho orgánu by mal okrem zakotvenia
vyššie popísaných úprav a inštitútov novelizovať ďalšie právne predpisy, a to
najmä (1) Obchodný zákonník, v ktorom
by mali byť precíznejšie upravené najmä ustanovenia § 135a, § 194 a § 243a
obsahujúce demonštratívny výpočet
povinností, porušením ktorých sa zakladá zodpovednosť štatutárnych a dozorných orgánov, novou úpravou by
mal byť aj inštitút čestného vyhlásenia
nadobúdateľa obchodného podielu
spoločnosti o tom, že nespôsobil úpadok inej spoločnosti, (2) Občiansky
súdny poriadok, ktorý by upravil postup súdov v súvislosti s konaním a rozhodovaním o diskvalifikácii, (3) Trestný
zákon, v ktorom by mali byť vytvorené
nové skutkové podstaty trestného
činu nerešpektovania diskvalifikácie
a trestného činu podvodného prevodu
obchodných podielov spoločnosti na
tzv. „biele kone“ a ďalej by mal byť
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doplnený o úpravy týkajúce sa ukladania trestu zákazu činnosti, (4) Trestný
poriadok, ktorého znenie by bolo doplnené o procesné ustanovenia vzťahujúce sa na diskvalifikačné konanie
a ukladanie trestov, (5) zákon o priestupkoch, v ktorom by taktiež mali byť
upravené otázky súvisiace s ukladaním
sankcie spočívajúcej v zákaze činnosti,
(6) živnostenský zákon, v ktorom by
mali byť spresnené najmä jeho ustanovenia § 6 a § 8, aby bolo zabezpečené,
že subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť trvale spĺňajú zákonné
predpoklady pre jej výkon (napríklad
predpoklad bezúhonnosti), (7) zákon
o obchodnom registri, v ktorom by
mali byť vykonané úpravy, na ktorých
základe by opakované porušovanie
povinností voči registrovému súdu (napríklad opakované neuloženie účtovných závierok do zbierky listín) znamenalo automatické splnenie podmienok
pre zápis do registra diskvalifikácií,
(8) zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zmeny v ktorom by mali zabrániť
napríklad tzv. reťazeniu konkurzov,
(9) zákon o správcoch, pre ktorých by
mala byť explicitne zakotvená povinnosť podať návrh na diskvalifikáciu
v prípade zjavného porušenia povinností zo strany štatutárneho orgánu
spoločnosti, a taktiež (10) niektoré
všeobecne záväzné právne predpisy
(novelizovaná by mala byť napríklad
vyhláška MS SR o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské
súdy, či vyhláška MS SR, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
a zoznam listín, ktoré je potrebné
k návrhu na zápis priložiť).
Spracovanie a predloženie návrhu
zákona o registri diskvalifikovaných
štatutárnych zástupcov a členov štatutárneho orgánu sa podľa návrhu MS SR
predpokladá v termíne do konca októbra 2009, účinnosť zákona o registri diskvalifikácií sa predpokladá na prvý
štvrťrok roku 2010, táto však bude závisieť od priebehu legislatívneho procesu.

Návrh zákona
a účinnosť

Ďalší osud tohto legislatívneho zámeru
zákona o registri diskvalifikácií vrátane následného legislatívneho procesu

týkajúceho sa tejto právnej úpravy
budeme v bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO za Vás podrobne sledovať.
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