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1. EURÓPSKA PODPORA ZAČÍNAJÚCIM PODNIKATE�OM 
V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Dňa 26. októbra 2006 bola vypísaná pre malých a stredných podnikate�ov podnikajúcich 
v Bratislavskom samosprávnom kraji výzva na predkladanie projektov zameraná 
na Opatrenie č. 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania. Maximálna výška 
finančnej pomoci je v prípade investičných projektov stanovená na 40 000 000 Sk. 

2. ZVÝŠENIE ZÁKLADNEJ ÚROKOVEJ SADZBY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
S účinnos�ou odo dňa 27. septembra 2006 zvýšila Národná banka Slovenska základnú
úrokovú sadzbu z pôvodných 4,5 % na 4,75 %.

3. KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 14. ČASŤ. USPOKOJOVANIE VERITE�OV.
V tomto čísle ULC Čarnogurský Pro Bono si priblížime základné zásady uspokojovania
verite�ov ako primárneho a základného cie�a konkurzného konania, ktoré sa môže 
uskutočňova� bu� bez rozvrhu vý�ažku, alebo na základe rozvrhu vý�ažku.

4. POVINNÉ POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV 
A DETSKÝCH ZADRŽIAVACÍCH ZARIADENÍ OD ROKU 2007
V septembri tohto roku vláda schválila nariadenie č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní
bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií,
ktoré nadobudne účinnos� v lete budúceho roka, a to ku dňu 1. júla 2007.

5. VLÁDA PREROKOVALA NÁVRH ZÁKONA O TEPELNEJ ENERGETIKE 
Vláda v týchto dňoch prerokovala návrh zákona o tepelnej energetike, ktorý by mal 
reagova� na potreby praxe a je snahou odstráni� niektoré legislatívne nedostatky 
súčasnej právnej úpravy. V zákone sa dopĺňajú a upresňujú definície dodávate�a,
odberného miesta teplej úžitkovej vody, tepla v teplej úžitkovej vode, dopĺňajú sa 
podmienky a náležitosti žiadosti o podnikanie vo výrobe tepla, práva podnikate�a pri 
vstupe na cudzie pozemky a do cudzích budov a jeho práva na činnos� v ochrannom
pásme. Dopĺňajú a upresňujú sa taktiež práva obce pri výstavbe tepelných zariadení.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR: NOVELA ZÁKONA O BANKÁCH 
A ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH
Poslanci do druhého čítania v týchto dňoch posunuli návrh zákona, ktorým 
sa znovelizuje zákon o bankách. Hlavnou úlohou novej právnej úpravy má 
by� zdokonalenie kritérií obozretnosti pre banky a �alšie inštitúcie podnikajúce 
na jednotnom finančnom trhu v EÚ, pretože tento trh bude k�účovým faktorom 
pri presadzovaní konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Novela zákona 
má reagova� i na nedostatky súčasnej právnej úpravy. 
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Dňa 26. októbra 2006 bola vypísaná
pre malých a stredných podnikate�ov
podnikajúcich v Bratislavskom samo-
správnom kraji výzva na predklada-
nie projektov v súlade s Jednotným
programovým dokumentom Cie� 2,
Priorita č. 1: Podpora hospodárskej
činnosti a trvalo udržate�ného rozvo-
ja, Opatrenie č. 1.1: Rozvoj malého 
a stredného podnikania. Maximálna
výška finančnej pomoci je v prípade
investičných projektov stanovená na
40 000 000 Sk, ak ide o schému pod-
pory de minimis, je maximum stano-
vené na 100 000 Eur počas troch po
sebe nasledujúcich rokov. Termín
predkladania žiadostí je priebežne
stanovený na deň 15. 12. 2006 do
14:00 hod.

K oprávneným aktivitám, ktoré sa
môžu uchádza� o podporu, patria: (1)
podpora zakladania nových MSP vrá-
tane živnostníkov, (2) rozšírenie exis-
tujúcich malých a stredných podni-
kov, (3) zmena výrobného procesu
v existujúcich malých a stredných
podnikoch pomocou racionalizácie,
diverzifikácie alebo modernizácie, (4)
prevzatie alebo nákup malých a stred-
ných podnikov, ktorého prevádzkova-
nie podnikate� skončil alebo by musel
ukonči�, ak by nebol odkúpený, (5)
transfer inovatívnych a informačných
technológií, podpora inovácie výrob-
ných postupov, (6) podpora poskyto-
vania poradenských a konzultačných
služieb podnikate�om, (7) prvá účas�
podnikate�a na výstave alebo ve�trhu,
súvisiaca s jeho podnikate�skou čin-
nos�ou, (8) prvá účas� na obchod-
ných misiách v zahraničí. V rámci
�alšej, doplnkovej schémy pomoci de
minimis sa o podporu môžu uchádza�
aj aktivity zamerané na (1) pomoc za-
čínajúcim podnikate�om, ktorí využí-
vajú inkubátory, (2) prenájom priesto-
rov a budov v priemyselnej zóne, vo
vedecko-technologickom parku alebo

v inovačnom centre, t. j. na území,
v ktorom sa sústre�uje priemyselná
činnos� (výroba) alebo služby týkajú-
ce sa vedecko-technickej činnosti
a kvartérneho sektora a (3) vypraco-
vanie štúdií a projektových dokumen-
tácií viazaných na aktivity uvedené
v opatreniach 1.1. programového do-
plnku Jednotného programového do-
kumentu (JPD) Cie� 2.

Dňa 18. októbra bola pre rovnakú cie-
�ovú skupinu vypísaná aj �alšia výz-
va, a to výzva v rámci Priority č. 1:
Podpora hospodárskej činnosti a tr-
valo udržate�ného rozvoja cie�ového
územia, Opatrenia č. 1.3. Rozvoj
podnikate�ských aktivít a služieb
v oblasti cestovného ruchu a rekreá-
cie. Na základe takejto schémy pod-
pory rozvoja cestovného ruchu JPD
Cie� 2 sa možno uchádza� o podporu
v oblastiach (1) výstavby nových 
alebo rekonštrukcie a modernizácie
existujúcich zariadení v oblasti ces-
tovného ruchu a rekreácie, (2) výstav-
by nových alebo rekonštrukcie a mo-
dernizácie existujúcich zariadení ob-
chodnej a kongresovej turistiky, alebo
(3) výstavby alebo rekonštrukcie
a modernizácie existujúcich stravo-
vacích zariadení priamo v objekte
ubytovacieho zariadenia, či výstavby
nových samostatných stravovacích
zariadení, zariadení poskytujúcich
doplnkové služby v oblasti cestovné-
ho ruchu a rekreácie (napríklad kúpa-
lísk, plavární, bazénov, hygienických
zariadení, športovo — rekreačných
zariadení, relaxačných centier, sáun,
posilovní, detských ihrísk, požičovní
športových potrieb, a podobne.).
Oprávnenou aktivitou je napríklad aj
vybudovanie informačného a rezer-
vačného systému.. Termín predkla-
dania žiadostí v rámci tejto výzvy je
stanovený rovnako ako v predchá-
dzajúcej výzve, teda priebežne do
dňa 15. 12. 2006 do 14:00 hod.
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S účinnos�ou odo dňa 27. septembra
2006 zvýšila Národná banka Sloven-
ska základnú úrokovú sadzbu z pô-
vodných 4,5 % na 4,75 %. 

Základnú úrokovú sadzbu Národnej
banky Slovenska používajú najmä
správcovia dane na výpočet väčšiny
pokút a penále, ktoré vyrubujú, preto
zmena výšky sadzby bude ma� vplyv

i na výšku týchto pokút a penále. Pri
čítaní zákonov si tiež treba uvedomi�,
že tam, kde sa vo všeobecne záväz-
ných právnych predpisoch používa
pojem „diskontná úroková sadzba
Národnej banky Slovenska“ alebo
„diskontná úroková sadzba Štátnej
banky česko-slovenskej“, rozumie sa
tým práve táto základná úroková
sadzba. 

ZVÝŠENIE ZÁKLADNEJ ÚROKOVEJ SADZBY 
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 
14. ČASŤ. USPOKOJOVANIE VERITEĽOV.

V posledných číslach ULC Čarnogur-
ský Pro Bono sme Vás informovali
o zásadách súpisu a zásadách sprá-
vy a speňažovania majetku v konkurz-
nej podstate. V tomto čísle si priblí-
žime základné zásady uspokojovania
verite�ov ako primárneho a základné-
ho cie�a konkurzného konania, ktoré
sa môže uskutočňova� bu� bez roz-
vrhu vý�ažku, alebo na základe rozvr-
hu vý�ažku. 

Mimo rozvrhu vý�ažku sa uspokojujú
(1) poh�adávky proti podstate a (2)
poh�adávky z prevádzkovania pod-
niku alebo jeho časti. Poh�adávky
proti podstate sa uspokojujú mimo
rozvrhu, ke�že je ich individuálne
uspokojovanie nevyhnutné pre to,
aby sa konkurz vôbec mohol úspeš-
ne a efektívne uskutočni�. K poh�a-
dávkam proti podstate patria všetky
poh�adávky, ktoré vznikli v súvislosti
so správou a speňažovaním majetku
podliehajúcemu konkurzu za predpo-
kladu, že vznikli až po vyhlásení kon-
kurzu. Patria sem najmä odmena
správcu, poh�adávky na daniach
a clách, odvody a �alšie nároky za-
mestnancov úpadcu z pracovných
zmlúv alebo dohôd o prácach uzatvo-
rených mimo pracovného pomeru.
Do skupiny poh�adávok proti podsta-
te patria aj odmena likvidátora za čin-
nos� počas konkurzu, poh�adávka
osoby, ktorá vrátila plnenie získané
z neúčinného právneho úkonu či tro-
vy konania o vylúčení majetku zo sú-
pisu, ak tak rozhodol súd. Za poh�a-

dávky proti podstate na druhej strane
nemožno považova� podmienené po-
h�adávky, ktoré sa uplatňujú prihláš-
kou, poh�adávky z prevádzkovania
podniku alebo jeho časti a ostatné
poh�adávky, o ktorých tak ustanovuje
zákon.

Veritelia majúci poh�adávku proti
podstate si svoju poh�adávku nemu-
sia uplatni� prihláškou, musia však
žiada� o jej úhradu. Postup evidencie
poh�adávok proti podstate je adminis-
tratívne náročný proces. Po vzniku
takejto poh�adávky je správca vždy
povinný každú takúto poh�adávku pri-
písa� k tej zložke majetku, v súvislosti
s ktorou vznikla (napríklad poistné
k stavbe, ak je stavba poistená). Ak
nie je možné urči�, v súvislosti s kto-
rou zložkou majetku poh�adávka proti
podstate vznikla, správca je povinný
poh�adávku rozpísa� medzi všetky
súpisové zložky. Osobitne správca
rozpisuje poh�adávky proti podstate,
ktoré vznikli v súvislosti s uplatňova-
ním odporovacieho práva, a to aj za
predpokladu, že konanie o odporova-
te�nos� nebude úspešné. Následne
sú poh�adávky proti podstate uspoko-
jované z vý�ažku získaného speňaže-
ním majetku podliehajúcemu kon-
kurzu, a to pod�a poradia ich splat-
nosti.

Bez rozvrhu vý�ažku sa uspokojujú aj
poh�adávky z prevádzkovania podni-
ku. Tieto poh�adávky majú podobný
právny režim ako poh�adávky proti
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Uspokojovanie
zabezpečených
poh�adávok

Uspokojovanie
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základe rozvrhu
vý�ažku

podstate. Vznikajú len za predpokla-
du, že sa správca rozhodne prevádz-
kova� podnik i po vyhlásení konkurzu.

Ostatné poh�adávky z konkurzu, kto-
ré nie sú poh�adávkami proti podstate
a poh�adávkami z prevádzkovania
podniku, sa uspokojujú na základe
rozvrhu vý�ažku. Rozvrh vý�ažku je
teda listinou, ktorá je za zákonom
stanovených podmienok právne zá-
väzným podkladom pre uspokojenie
v ňom uvedených poh�adávok verite-
�ov v určenom rozsahu. Každý rozvrh
vý�ažku pritom musí obsahova� (1)
zoznam speňaženého majetku, (2)
získaný vý�ažok, (3) poh�adávky proti
podstate a (4) výslednú sumu vý�až-
ku. Zákon rozoznáva nieko�ko druhov
rozvrhov vý�ažku: (1) rozvrh vý�ažku
pre zabezpečeného verite�a, (2)
čiastkový rozvrh vý�ažku pre neza-
bezpečených verite�ov, (3) konečný
rozvrh vý�ažku pre nezabezpečených
verite�ov a (4) nový rozvrh pre neza-
bezpečených verite�ov.

Osobitný režim má predovšetkým
uspokojovanie zabezpečených veri-
te�ov. Zabezpečené poh�adávky z od-
delenej podstaty môžu by� uspoko-
jené už počas konkurzu a zabezpe-
čený verite� preto nemusí ako ostatní
veritelia čaka� na celkové speňaženie
ako ostatní veritelia. Zabezpečený
verite� sa tiež uspokojuje aj vecne
odlišne, a to z majetku, ku ktorému
má právo na oddelené uspokojenie
(zabezpečovacie právo). Zabezpeče-
ná poh�adávka zabezpečeného veri-
te�a sa zo zákona uspokojí v ziste-
nom rozsahu z vý�ažku speňaženia
majetku tvoriaceho oddelenú podsta-
tu zabezpečeného verite�a, ktorý zvý-
šil po odpočítaní poh�adávok proti
podstate priradených k súpisovým
zložkám majetku tvoriacich jeho od-
delenú podstatu. Len v prípade, ak
by nebolo možné uspokoji� zabezpe-
čenú poh�adávku zabezpečeného 
verite�a v celom rozsahu, sa vo zvyš-
nom rozsahu uspokojí �alej ako ne-
zabezpečená poh�adávka. Ak by do-
šlo k uspokojeniu zabezpečeného
verite�a tak, že z daného speňažova-
ného majetku ešte ostane zostatok
vý�ažku a na majetku nie je zriadené
žiadne iné zabezpečovacie právo,

tento majetok správca následne pre-
radí do všeobecnej podstaty. 

Po speňažení každej štvrtiny majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu a po
ukončení všetkých súdnych sporov
týkajúcich sa zabezpečenej poh�a-
dávky správca bezodkladne pripraví
pre zabezpečeného verite�a rozvrh
vý�ažku zo speňaženia tohto majet-
ku. Na ten účel správca písomne
oboznámi zabezpečeného verite�a 
o návrhu rozvrhu vý�ažku a určí mu
lehotu 30 dní od jeho doručenia na
jeho schválenie. Zabezpečený verite�
môže v lehote určenej správcom ná-
vrh rozvrhu vý�ažku schváli� alebo
proti nemu uplatni� odôvodnené
námietky. Ak iný dotknutý zabezpe-
čený verite� požiada zabezpečeného
verite�a o uplatnenie odôvodnenej
námietky, zabezpečený verite� je po-
vinný námietku proti návrhu rozvrhu
vý�ažku uplatni�. Ak zabezpečený
verite� uplatní proti návrhu rozvrhu
vý�ažku odôvodnené námietky, správ-
ca je povinný návrh rozvrhu vý�ažku
pod�a námietok upravi�, ibaže by po-
žiadal súd, aby o námietkach rozho-
dol. Ak by súd v takomto rozhodovaní
námietkam vyhovel, správca je rov-
nako návrh rozvrhu vý�ažku pod�a
rozhodnutia súdu upravi�. Po vyhove-
ní námietkam alebo po rozhodnutí
súdu o námietkach je správca povin-
ný bezodkladne uspokoji� zabezpe-
čenú poh�adávku pod�a upraveného
rozvrhu vý�ažku.

Ak zabezpečený verite� návrh rozvr-
hu vý�ažku schváli bez námietok,
správca pod�a schváleného rozvrhu
vý�ažku zabezpečenú poh�adávku
bezodkladne uspokojí. Ak nedôjde
ani k schváleniu návrhu, ani k poda-
niu námietok v určenej lehote, správ-
ca musí o schválenie návrhu rozvrhu
vý�ažku požiada� súd. Ak súd návrh
rozvrhu vý�ažku schváli, správca bez-
odkladne uspokojí zabezpečenú po-
h�adávku zabezpečeného verite�a
pod�a schváleného rozvrhu vý�ažku.
Ak súd navrhovaný rozvrh vý�ažku
upraví, správca bezodkladne uspoko-
jí zabezpečenú poh�adávku pod�a
upraveného rozvrhu vý�ažku. Súd
musí pri rozhodovaní o odôvodne-
ných námietkach uplatnených proti



navrhovanému rozvrhu vý�ažku alebo
pri schva�ovaní navrhovaného rozvr-
hu vý�ažku zoh�adni� oprávnené záuj-
my zabezpečeného verite�a, prípad-
ne i záujmy �alších dotknutých za-
bezpečených verite�ov a ich prípadné
vyjadrenia. 

Nezabezpečené poh�adávky sa v zis-
tenom rozsahu uspokoja z vý�ažku
speňaženia majetku tvoriaceho všeo-
becnú podstatu, ktorý zvýšil po odpo-
čítaní poh�adávok proti podstate pri-
radených k súpisovým zložkám ma-
jetku tvoriacich všeobecnú podstatu.
Nezabezpečené poh�adávky možno
uspokoji� najviac do takej výšky,
v akej boli zistené. Ak by nebolo mož-
né uspokoji� nezabezpečené poh�a-
dávky v celom rozsahu, uspokoja sa
pomerne pod�a ich vzájomnej výšky.
Ak by bolo treba uspokoji� poh�adáv-
ky spojené so záväzkom podriade-
nosti, tzv. podriadené poh�adávky
(dohodnuté v súlade s § 408a Ob-
chodného zákonníka), tieto sa v zis-
tenom rozsahu uspokoja z vý�ažku zo
speňaženia majetku tvoriaceho všeo-
becnú podstatu, ktorý vo všeobecnej
podstate zvýšil po úplnom uspokojení
iných nezabezpečených poh�adávok.
Ak nie je možné uspokoji� podriadené
poh�adávky v celom rozsahu, uspo-
koja sa pomerne pod�a ich vzájomnej
výšky.

Po speňažení každej štvrtiny majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu správ-
ca bezodkladne pripraví pre neza-
bezpečených verite�ov rozvrh vý�až-
ku zo speňaženia tohto majetku, tzv.
čiastkový rozvrh vý�ažku. Na tento
účel správca zverejní v Obchodnom
vestníku návrh čiastkového rozvrhu 
a súčasne určí verite�skému výboru
lehotu 30 dní od zverejnenia na jeho
schválenie. Návrh čiastkového rozvr-
hu vý�ažku správca ešte pred jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku
doručí jednotlivým členom verite�-
ského výboru. Čiastkový rozvrh vý-
�ažku je správca povinný pripravi�
tak, aby neohrozil uspokojenie budú-
cich poh�adávok proti podstate, ani
nasledujúce rozvrhy vý�ažku, najmä 
s oh�adom na uspokojenie zabezpe-
čených poh�adávok, ktoré sa pravde-
podobne budú uspokojova� aj z ma-

jetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Z čiastkového rozvrhu vý�ažku sú
vždy vyňaté zabezpečené poh�adáv-
ky, ak ich možno ešte uspokoji� 
z oddelenej podstaty a vyňatie za-
bezpečených poh�adávok z čiastko-
vého rozvrhu vý�ažku sa musí v na-
sledujúcich rozvrhoch doplati�. 

Ak sú o rozsahu čiastkového rozvrhu
vý�ažku nejaké pochybnosti alebo ak
správca na požiadanie verite�ského
výboru odmietne čiastkový rozvrh vý-
�ažku pripravi�, verite�ský výbor môže
požiada� súd, aby správcovi prikázal,
v akom rozsahu má čiastkový rozvrh
vý�ažku pripravi�. Verite�ský výbor
môže v lehote určenej správcom 
návrh čiastkového rozvrhu vý�ažku
schváli� alebo môže proti nemu v rov-
nakej lehote uplatni� odôvodnené
námietky. V prípade pochybností
môže nezabezpečený verite� požia-
da� verite�ský výbor o uplatnenie odô-
vodnenej námietky a verite�ský výbor
je povinný námietku proti návrhu
čiastkového rozvrhu vý�ažku uplatni�.
Námietky však nemožno uplatni� proti
výške vý�ažku zo speňaženia alebo
proti poh�adávkam proti podstate,
ktoré už boli schválené v predchá-
dzajúcich rozvrhoch vý�ažkov. 

Ak verite�ský výbor návrh čiastkové-
ho rozvrhu vý�ažku schváli, správca
bezodkladne nezabezpečené poh�a-
dávky pod�a schváleného čiastkové-
ho rozvrhu vý�ažku uspokojí. Ak však
verite�ský výbor uplatní proti návrhu
čiastkového rozvrhu vý�ažku odôvod-
nené námietky, správca návrh čiast-
kového rozvrhu vý�ažku pod�a námie-
tok upraví alebo požiada súd, aby 
o námietkach rozhodol. V prípade, že
súd námietkam verite�ského výboru
vyhovie, správca je povinný návrh
čiastkového rozvrhu vý�ažku pod�a
rozhodnutia súdu upravi�.

Správca bezodkladne po vyhovení
námietkam verite�ského výboru alebo
po rozhodnutí súdu o námietkach
uspokojí nezabezpečené poh�adávky
pod�a upraveného čiastkového rozvr-
hu vý�ažku. Ak verite�ský výbor v le-
hote určenej správcom neuplatní pro-
ti návrhu čiastkového rozvrhu vý�až-
ku odôvodnené námietky alebo návrh
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čiastkového rozvrhu vý�ažku v tejto
lehote neschváli, správca požiada 
o schválenie návrhu čiastkového roz-
vrhu vý�ažku súd. Ak súd návrh čiast-
kového rozvrhu vý�ažku schváli,
správca bezodkladne uspokojí neza-
bezpečené poh�adávky pod�a čiast-
kového rozvrhu vý�ažku schváleného
súdom. Ak súd návrh čiastkového
rozvrhu vý�ažku upraví, správca je
touto úpravou viazaný. Schválený
čiastkový rozvrh vý�ažku správca
vždy bezodkladne zverejňuje v Ob-
chodnom vestníku.

Do rozvrhu sa zahŕňajú aj podmiene-
né poh�adávky a popreté poh�adávky,
čo však neplatí pre popreté poh�adáv-
ky, na ktoré sa v konkurze neprihlia-
da. Vý�ažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu určený
pod�a rozvrhu na uspokojenie popre-
tej poh�adávky vydáva správca veri-
te�ovi až po zistení popretej poh�a-
dávky v rozsahu jej zistenia a vo
zvyšnom rozsahu správca rozvrhne
vý�ažok novým rozvrhom. Vý�ažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu určený pod�a rozvrhu na
uspokojenie podmienenej poh�adáv-
ky správca vydá podmienenému veri-
te�ovi až potom, ako podmienená po-
h�adávka vznikne. Ak by sa vznik
podmienenej poh�adávky stal nemož-
ným alebo podmienená poh�adávka
vznikla v menšom rozsahu, ako bola
prihlásená, správca rozvrhne zvyšný
vý�ažok novým rozvrhom. Ak by však
podmienená poh�adávka nevznikla
ani do konečného rozvrhu vý�ažku, 
v konkurze sa na podmienenú poh�a-
dávku už �alej neprihliada.

Z uspokojenia v konkurze je vylúčené
príslušenstvo prihlásených poh�adá-
vok, na ktoré vznikol nárok po vyhlá-
sení konkurzu. Z uspokojenia v konkur-
ze sú vylúčené aj (1) trovy účastníkov
konania, ktoré im vznikli účas�ou 
v konkurznom konaní a v konaniach

súvisiacich s týmto konaním, ak tento
zákon neustanovuje inak, (2) nároky
verite�ov z bezodplatných právnych
úkonov, (3) mimozmluvné alebo zmluv-
né sankcie postihujúce majetok
úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli
uložené alebo prirástli po vyhlásení
konkurzu, (4) tresty postihujúce maje-
tok úpadcu uložené v trestnom konaní.
Z uspokojenia v konkurze sú �alej
vylúčené aj nároky verite�ov zo zod-
povednosti za škodu spôsobenú dlž-
níkom nesplnením povinnosti včas
poda� návrh na vyhlásenie konkurzu,
čo však neplatí, ak by šlo o nároky
voči osobám povinným poda� návrh
na vyhlásenie konkurzu v mene dlž-
níka.

Konečný rozvrh vý�ažku zákon upra-
vuje len pre nezabezpečených veri-
te�ov. Správca je povinný pripravi� ho
hne� po čiastkových rozvrhoch, bez-
odkladne po úplnom speňažení ma-
jetku zapísaného do súpisu, ukonče-
ní všetkých sporov o určení popre-
tých poh�adávok a ukončení všetkých
sporov, ktorými môže by� dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu. Na
tento účel správca návrh konečného
rozvrhu vý�ažku zverejňuje aj v Ob-
chodnom vestníku a súčasne je po-
vinný zverejni� aj ním určenú lehotu
nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako
30 dní na schválenie tohto rozvrhu.
Návrh konečného rozvrhu vý�ažku
správca pred jeho zverejnením doru-
čí jednotlivým členom verite�ského
výboru. Návrh konečného rozvrhu vý-
�ažku okrem rozvrhu zvyšného vý�až-
ku zo speňaženia majetku podlieha-
júceho konkurzu obsahuje v prílohe
všetky predchádzajúce rozvrhy vý-
�ažkov vrátane rozvrhov vý�ažkov od-
delených podstát. Na schva�ovanie
konečného rozvrhu vý�ažku sa prime-
rane použijú ustanovenia zákona tý-
kajúce sa čiastkového rozvrhu pre
nezabezpečených verite�ov.
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POVINNÉ POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV 
A DETSKÝCH ZADRŽIAVACÍCH ZARIADENÍ OD ROKU 2007

V septembri tohto roku vláda schvá-
lila nariadenie č. 554/2006 Z. z. o po-
vinnom používaní bezpečnostných
pásov a detských zadržiavacích zari-
adení vo vozidlách určitých kategórií,
ktoré nadobudne účinnos� v lete bu-
dúceho roka, a to ku dňu 1. júla 2007. 

Nariadenie sa vz�ahuje na motorové
vozidlá určené na prepravu osôb
a motorové vozidlá určené na prepra-
vu nákladov, ak majú najmenej štyri
kolesá s konštrukčnou rýchlos�ou
prevyšujúcou 25 km.h.-1, ktorých se-

dadlá sú vybavené bezpečnostnými
pásmi a ktoré sú určené na premávku
na pozemných komunikáciách. Na-
riadenie je adresované všetkým oso-
bám v týchto vozidlách, ak sú sedad-
lá vybavené bezpečnostným pásom
a pre všetky prípady, ak sa vo vozidle
prepravujú deti. Povinnosti pripúta�
sa bezpečnostným pásom sa bude
môc� vyhnú� len osoba, ktorá sa bude
vo vozidle vedie� preukáza� lekár-
skym osvedčením o oslobodení od
použitia bezpečnostných systémov
vozidla, ktoré vydá lekár. 

VLÁDA PREROKOVALA NÁVRH ZÁKONA 
O TEPELNEJ ENERGETIKE 

Vláda v týchto dňoch prerokovala
návrh zákona o tepelnej energetike,
ktorý by mal reagova� na potreby
praxe a je snahou odstráni� niektoré
legislatívne nedostatky súčasnej práv-
nej úpravy. V zákone sa dopĺňajú 
a upresňujú definície dodávate�a, od-
berného miesta teplej úžitkovej vody,
tepla v teplej úžitkovej vode, dopĺňa-
jú sa podmienky a náležitosti žiadosti
o podnikanie vo výrobe tepla, práva
podnikate�a pri vstupe na cudzie po-
zemky a do cudzích budov a jeho
práva na činnos� v ochrannom pás-
me. Dopĺňajú a upresňujú sa taktiež
práva obce pri výstavbe tepelných
zariadení.

Návrh novely upravuje tiež povinnos-
ti a právne vz�ahy dodávate�a tepla,
odberate�a a konečného spotrebite�a.
Dodávate�ovi sa ustanovujú nové po-
vinnosti, pričom návrh novely zákona
ukladá dodávate�ovi plni� tieto povin-
nosti najmä s oh�adom na skutoč-
nos�, že odberate� a konečný spotre-
bite� prostredníctvom svojho zástup-
cu doposia� nemohli by� účastníkmi
technického odpisovania dodávok
vody na prípravu teplej úžitkovej vody
a množstva dodaného tepla na jej prí-
pravu. Ustanovuje sa napríklad po-
vinnos� dodávate�a tepla mera� množ-
stvo dodanej teplej úžitkovej vody na
odbernom mieste, ak o to požiadajú

všetci dotknutí odberatelia. Dodáva-
te� tepla by mal by� �alej povinný me-
ra� množstvo spotrebovaného tepla
na prípravu teplej úžitkovej vody 
v mieste jej prípravy. Súčasne by mal
by� povinný mera� množstvo dodanej
teplej úžitkovej vody na odbernom
mieste určeným meradlom, ktorým je
spravidla meradlo umiestnené na
päte domu alebo umiestnené tam,
kde sa dodávate� a odberate� dohod-
nú. Rovnako sa pre dodávate�a tepla
ustanovuje povinnos� dodržiava� ur-
čenú teplotu teplej úžitkovej vody na
odbernom mieste pod�a osobitného
predpisu, ktorým je vyhláška MH SR.
Na vstupe do ohrievača teplej úžitko-
vej vody by mal by� dodávate� povinný
mera� určeným meradlom množstvo
dodanej studenej vody a umožni� od-
berate�ovi a zástupcovi konečného
spotrebite�a vykonáva� kontrolu množ-
stva dodanej studenej vody na prípra-
vu teplej úžitkovej vody a množstva
dodaného tepla na prípravu teplej
úžitkovej vody. 

Ak je dodávka teplej úžitkovej vody
pre dodávate�a nehospodárna z dô-
vodu nízkej spotreby teplej úžitkovej
vody na strane odberate�a, dodávate-
�ovi, odberate�ovi a zástupcovi ko-
nečných spotrebite�ov sa má umožni�
uzavretie dohody o obmedzení do-
dávky teplej úžitkovej vody. Nehos-
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podárnos�ou sa pritom rozumie stav,
kedy je u odberate�a alebo u koneč-
ného spotrebite�a taká nízka spotre-
ba teplej úžitkovej vody v priebehu 24
hodinovej dodávky, že náklady spo-
jené s výrobou teplej úžitkovej vody,
náklady spojené s cirkuláciou teplej
úžitkovej vody v potrubiach prevýšia
zisk z odberu teplej úžitkovej vody. 

Novela by mala uloži� povinnos� za-
bezpeči� raz ročne, vždy pred začiat-
kom nového vykurovacieho obdobia,
technickú prehliadku prevádzkovej
časti sústavy tepelných zariadení 

a tepelných zariadení za odberným
miestom (spravidla sústava za urče-
ným meradlom, priamo v bytovom
dome alebo inom dome) na účel ziste-
nia prevádzkyschopnosti, funkčnosti
a možného zvýšenia energetickej
účinnosti týchto zariadení. O vykona-
nej prehliadke potom vydá fyzická
osoba, ktorá je držite�om osvedčenia,
písomné potvrdenie osvedčujúce
skutočnos�, že bola vykonaná tech-
nická prehliadka prevádzkovanej
sústavy tepelných zariadení po od-
bernom mieste. 

PRIPRAVUJE SA V NR SR: NOVELA ZÁKONA O BANKÁCH 
A ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH

Poslanci do druhého čítania v týchto
dňoch posunuli návrh zákona, ktorým
sa znovelizuje zákon o bankách.
Hlavnou úlohou novej právnej úpravy
má by� zdokonalenie kritérií obozret-
nosti pre banky a �alšie inštitúcie
podnikajúce na jednotnom finančnom
trhu v EÚ, pretože tento trh bude k�ú-
čovým faktorom pri presadzovaní
konkurencieschopnosti európskej
ekonomiky. Novela zákona má rea-
gova� na nedostatky súčasnej práv-
nej úpravy. Hlavným cie�om novely
zákona o bankách a zákona o cen-
ných papieroch je, aby požiadavky na
vlastné zdroje zodpovedali skutoč-
ným rizikám, ktorým sú banky a �al-
šie inštitúcie vystavené a aby skupiny
poskytujúce finančné služby vo viac
ako jednom štáte nepodliehali neú-
mernému za�aženiu vyplývajúcemu 
z viacerých úrovní právnej regulácie
a doh�adu. 

Novelizované pravidlá obozretného
podnikania tiež majú smerova� k po-
silneniu rizikovej citlivosti, zoh�adňo-
va� zníženie rizík vyplývajúce z kon-
textu, v rámci ktorého vznikli jednotli-
vé expozície (poh�adávky, aktíva) 

a zoh�adňova� významné pokroky 
v postupoch merania a riadenia rizík,
čo umožní reagova� na inovácie na
trhu a prispeje k tomu, aby finančné
služby EÚ boli aj na�alej účinné 
a konkurencieschopné. Z tých istých
dôvodov sa spresňujú ustanovenia
upravujúce vedenie obchodnej knihy
a zavedené pravidlá týkajúce sa za-
obchádzania s úverovými derivátmi
a �alšími finančnými nástrojmi. Do
návrhu novely sa transponovala aj
smernica Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2004/25/ES o ponukách na
prevzatie, pod�a ktorej nová úprava
ponúk na prevzatie bude pravdepo-
dobne obsahova� mnohé zmeny,
okrem iného aj zásadu, v rámci ktorej
sa budú ustanovenia o ponukách na
prevzatie vz�ahova� len na akcie, do-
časné listy a iné prevodite�né cenné
papiere, s ktorými sú spojené hlaso-
vacie práva, obchodované na regulo-
vanom trhu v Slovenskej republike
alebo inom členskom štáte a nové
zásady upravujúce podmienky pred-
kladania ponúk na prevzatie. Novo by
sa mali upravi� i podmienky, za akých
možno využi� právo výkupu (squeeze
out) a právo na odkúpenie (sell out).
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Informácie uvedené v bulletine nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzova� žiadne práva
a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených
informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych informácií. Pri konkrétnych obchodoch a iných
právnych riešeniach odporúčame preto vždy konzultácie. I ke� je bulletin ULC Čarnogurský Pro Bono
zostavovaný s maximálnou starostlivos�ou, ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednos� za prípadné chyby či
nepresnosti, ani za akéko�vek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto
dokumente.

V prípade, že na�alej nechcete by� adresátom tejto služby, pošlite prosím e-mail na adresu
lenicka@ulclegal.com so subjektom: neodobera�. Ďakujeme.

V prípade akýchko�vek otázok kontaktuje prosím Mgr. Lenku Lenickú: lenicka@ulclegal.com
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