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1. ZMENA EXEKUČNÉHO PORIADKU 
Pod číslom 585/2006 Z. z. bola v Zbierke zákonov publikovaná novela exekučného 
poriadku, o ktorej príprave sme Vás informovali už v augustovom čísle 
ULC Čarnogurský Pro Bono. 

2. ŠTRUKTURALNE FONDY V ROKOCH 2007 AŽ 2013
ULC Čarnogurský Pro Bono Vás stručne informuje o obsahu Národného strategického 
referenčného rámca, ktorý predstavuje základ pre poskytovanie prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov v SR.

3. KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 15. ČASŤ. MALÝ KONKURZ.
Predstavíme Vám zákonnú úpravu malého konkurzu, ktorý umožňuje oddlži� 
sa i malým podnikate�om — živnostníkom a fyzickým osobám, ktoré nepodnikajú.

4. PRIPRAVUJE SA NOVELA ZÁKONA O ENERGETIKE 
A ZÁKONA O REGULÁCII V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH
V súčasnosti sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza novela zákona 
č. 656/2004 Z. z. o energetike, ktorá by mala by� onedlho predložená na rokovanie 
do NR SR.

5. PRIPRAVUJE SA V NR SR — ELEKTRONICKÉ MÝTO ZA UŽÍVANIE 
POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
V NR SR prešiel prvým čítaním návrh zákona o elektronickom výbere mýta. 
Nový zákon má zmeni� systém spoplatnenia užívate�ov vymedzenej cestnej 
infraštruktúry Slovenskej republiky, ktorá je v súčasnosti spoplatňovaná formou 
zakúpenia nálepiek a neumožňuje spoplatnenie užívate�ov na základe prejazdenej 
dĺžky užívanej komunikácie za porušenie povinností ustanovených zákonom.
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Pod číslom 585/2006 Z. z. bola
v Zbierke zákonov publikovaná novela
exekučného poriadku, o ktorej prípra-
ve sme Vás informovali v augustovom
čísle ULC Čarnogurský Pro Bono. No-
vela exekučného poriadku nadobudne
účinnos� dňa 1. decembra 2006. 

Novela sa orientuje najmä na dorie-
šenie otázky výkonu exekúcie na vy-
moženie poh�adávky na výživné vo
vz�ahu k úhrade trov exekúcie, pri-
čom sa schválil prielom do zásady
ochrany a obrany povinného. Rieši
sa tiež problematika výkonu rozhod-
nutí vo vz�ahu k štátom, ktoré nie sú
členmi EÚ a s ktorými uzavrela Slo-
venská republika dvojstranné zmluvy
o tzv. právnej pomoci. Na základe
uvedených zmlúv môže oprávnený po-
da� návrh na výkon cudzieho rozhod-
nutia na území SR priamo na súde,
ktorý rozhodoval vo veci v prvom stup-
ni v cudzine. Tento súd (napr. súd
v Moskve) postúpi v súlade s dvoj-
strannou zmluvou návrh oprávnené-
ho prostredníctvom ústredných orgá-

nov (určené boli ministerstvá spravo-
dlivosti) súdu druhej zmluvnej strany,
ktorý je príslušný rozhodnú� o návrhu
(všeobecný súd povinného, napr. OS
Prešov). Nako�ko v týchto veciach
oprávnený býva v cudzine a nepozná
právnu situáciu v SR, návrh novely
prelamuje pravidlo, pod�a ktorého si
exekútora vyberá oprávnený tak, že
exekúciu vykoná ten exekútor, ktoré-
ho poverí súd.

Schválili sa tiež návrhy týkajúce sa
pripustenia zmeny účastníkov exe-
kučného konania, vypustilo sa povin-
né predkladanie osvedčenej fotokó-
pie listiny preukazujúcej prevod alebo
prechod práv a povinností, pričom sa
nahradilo povinnos�ou predloži� právo-
platné rozhodnutie súdu o pripustení
zmeny alebo odpis takéhoto rozhod-
nutia. Spoluvlastníkom sa v dražbách
umožňuje sta� sa vydražite�om podie-
lu za predpokladu, že zložia na účet
exekútora sumu vo výške podielu,
ktorý sa má vydraži� s cie�om zabrá-
ni� predaju veci. 
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ZMENA EXEKUČNÉHO PORIADKU 

Zmeny 
v Exekučnom
poriadku

Národný 
strategický 
referenčný rámec

Rozpočet EÚ

ŠTRUKTURALNE FONDY V ROKOCH 2007 AŽ 2013

V sedemročnom rozpočte Európskej
únie je na štrukutálne fondy vyčlene-
ných 308 miliárd eur, teda 35,7 %
prostriedkov z celkového rozpočtu.
Hlavným cie�om, ktoré má čerpanie
z prostriedkov štrukturálnych fondov
zabezpeči�, je zabezpečenie solidari-
ty medzi európskymi regiónmi. Z tak-
to schváleného rozpočtu zo štruktu-
rálnych fondov bude možné čerpa�
počnúc 1. januárom 2007.

Priority NSRR sa budú implementova�
cez 11 operačných programov v rám-
ci jednotlivých cie�ov kohéznej politiky
EÚ, pričom 6 operačných programov
sa bude implementova� v rámci cie�a
Konvergencia (Regionálny operačný
program, OP Informatizácia spoločnos-
ti, OP Konkurencieschopnos� a hos-
podársky rast a OP Zdravotníctvo, OP
Doprava a OP Životné prostredie), tri

operačné programy budú spoločné
pre obidva ciele — cie� Konvergencia
i cie� Regionálna konkurencieschop-
nos� a zamestnanos�, t.j. pokrývajú
celú Slovenskú republiku vrátane Bra-
tislavského kraja (OP Výskum a vývoj,
OP Zamestnanos� a sociálna inklúzia
a OP Vzdelávanie), jeden OP Technic-
ká pomoc bude pokrýva� tzv. horizon-
tálne aktivity, za ktoré je zodpovedný
centrálny koordinačný orgán pre NSRR
(príprava, riadenie, monitorovanie,
hodnotenie, informovanos�, posilňova-
nie administratívnych kapacít) a jeden
operačný program spolufinancovaný
v rámci cie�a Regionálna konkurenci-
eschopnos� a zamestnanos� bude vy-
hlásený výlučne pre Bratislavský kraj.

Výzvy v rámci nových operačných
programov budú príslušné orgány vy-
hlasova� odo dňa 1. januára 2007.
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Podmienky 
vyhlásenia malého
konkurzu

Ciele malého
konkurzu

Zrušenie malého
konkurzu

Špecifiká malého
konkurzu

Nová energetická
novela

Rozšírenie 
predmetu regulácie

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 15. ČASŤ. 
MALÝ KONKURZ.

Účelom malého konkurzu je zrýchli�
a zjednoduši� inak zložité konkurzné
konanie. Vo všeobecnosti majú usta-
novenia o malom konkurze umožni�
najmä živnostníkom, ale aj fyzickým
osobám, ktoré nie sú podnikate�mi,
za predpokladu, že ich dlhy prevyšu-
jú majetok, vyrieši� svoje dlhy týmto
spôsobom a oddlži� sa. 

Malý konkurz prebehne vždy, ak je
konkurz vyhlásený na fyzickú osobu,
ktorá nie je podnikate�om. Môže tiež
prebehnú� aj v prípade, ak sa nejed-
ná o fyzickú osobu, ktorá nie je pod-
nikate�om, ale sú splnené aspoň dve
z troch podmienok, teda ak (1) maje-
tok podliehajúci konkurzu pravdepo-
dobne neprevyšuje 5 000 000 Sk, (2)
obrat úpadcu dosiahnutý v posled-
nom uzatvorenom účtovnom období
pred vyhlásením konkurzu neprevýšil
10 000 000 Sk, a/alebo (3) úpadca
pravdepodobne nemá viac ako 50
verite�ov. O otvorení malého konkur-
zu rozhodne súd vždy už pri vyhláse-
ní konkurzu. Ak už prebieha konkurz,
a tento nebol za malý vyhlásený, súd
môže takýto konkurz uzna� za malý
len vtedy, ak možno od toho očaká-

va� značné výhody pre jeho rýchlos�,
úspornos� alebo efektívnos�. 

To, či možno vyhlási� konkurz za
malý, nie je pri vyhlasovaní konkurzu
vždy jednoznačné. Zákon preto
oprávňuje súd v prípade, že zistí, že
podmienky pre malý konkurz nie sú
dané, zruši� uznesenie o vyhlásení
malého konkurzu, a to aj bez návrhu.
Takéto rozhodnutie môže dané sa-
mostatne, ale aj ako súčas� uznese-
nia o vyhlásení „štandardného“ kon-
kurzu.

Od štandardného konkurzu sa malý
konkurz líši tým, že zákon v malom
konkurze oprávňuje súd skráti� lehoty
platné pre riadny konkurz alebo
rozhodnú� o iných opatreniach v záuj-
me čo najrýchlejšieho, najúsporne-
jšieho a najefektívnejšieho vedenia
konkurzného konania. O takýchto
iných opatreniach súd tiež rozhoduje
formou uznesenia. V malom konkur-
ze takisto volí schôdza verite�ov na-
miesto verite�ského výboru iba jed-
ného zástupcu verite�ov, ktorý má
inak oprávnenia verite�ského výboru. 

PRIPRAVUJE SA NOVELA ZÁKONA O ENERGETIKE 
A ZÁKONA O REGULÁCII V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH

V súčasnosti sa v medzirezortnom
pripomienkovom konaní nachádza
novela zákona č. 656/2004 Z. z.
o energetike, ktorá by mala by� one-
dlho predložená na rokovanie do NR
SR. Novela by mala predovšetkým
reflektova� novú energetickú legislatí-
vu Európskej únie, ktorých imple-
mentácia okrem iného vyžaduje, aby
sa do zákona o energetike doplnili
nové pojmy, vz�ahujúce sa na kombi-
novanú výroby elektriny, prednostné
právo výrobcov elektriny kombinova-
nou výrobou, ako aj zabezpečenie
záruky pôvodu elektriny vyrobenej
vysoko účinnou kombinovanou výro-
bou, ktorú vo forme potvrdenia o jej
pôvode bude vydáva� Úrad pre regu-
láciu v sie�ových odvetviach. 

Predmet regulácie sa rozširuje na
dodávky elektriny a dodávky plynu
všetkým odberate�om elektriny a ply-
nu, nielen pre domácnosti, s cie�om,
aby URSO mohol vyda� vyhlášku 
o štandardoch kvality dodávky elek-
triny a plynu aj pre oprávnených
odberate�ov elektriny a plynu. V no-
vele sa upravujú najmä (1) podmien-
ky podnikania pre kombinovanú výro-
bu elektriny a tepla, výkon štátnej
správy, (2) práva a povinnosti fyzic-
kých a právnických osôb pri podnika-
ní v kombinovanej výrobe (ide o tie
práva a povinnosti, ktoré sú špecific-
ké, resp. vyplývajúce zo špecifickosti
tohto odvetvia). Novela tiež predovšet-
kým (3) rozširuje a upresňuje okruh
činností, pre podnikanie v ktorých sa
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Skrátenie lehoty 
na oznamovanie
obmedzení alebo
prerušení 
distribúcie 
elektriny

Navrhovaná 
účinnos�

Zmeny 
v pôsobnosti URSO

Vedenie oddelenej
evidencie

nevyžaduje povolenie vydávané Úra-
dom pre reguláciu sie�ových odvetví.
Povolenie by sa predovšetkým nema-
lo vyžadova� v prípade výroby elek-
triny vyrobenej z obnovite�ných zdro-
jov výrobným zariadením s celkovým
inštalovaným výkonom do 5 MW, ak
ide o nielen výrobu, ale aj o distribú-
ciu elektriny v malých vodných elek-
trárňach, veterných elektrárňach, so-
lárnych zariadeniach, zariadeniach
na využitie geotermálnej energie, za-
riadeniach na využitie bioplynu a za-
riadeniach na využitie biomasy. 

Do novely zákona sa včlenilo nové
ustanovenie týkajúce sa vedenia od-
delenej evidencie na účely účtovníc-
tva. Pod�a tohto by v rámci novely
prevádzkovate� sústavy, prevádzko-
vate� siete, dodávate� elektriny alebo
dodávate� plynu, ktorý poskytuje
služby pre menej ako 100 000 pripo-
jených odberate�ov, bol po novom
povinný vies� oddelenú evidenciu na
účely účtovníctva v rozsahu, ktorý
ustanoví URSO vo všeobecne záväz-
nom právnom predpise.

Novela skrátila lehotu pre prevádzko-
vate�a distribučnej sústavy pri povin-
nosti oznámi� odberate�om začiatok
plánovaného obmedzenia alebo pre-
rušenia distribúcie elektriny a dobu
trvania obmedzenia alebo prerušenia,
z 30 dní pred plánovaným začatím na
15 dní pred plánovaným začatím.
Ustanovuje sa taktiež nová povin-
nos� urči� pre oprávneného odbera-
te�a typový diagram odberu elektri-
ny, ak oprávnený odberate� nemá
nainštalované zariadenie na priebe-
hové meranie elektriny, alebo ak
oprávnenému odberate�ovi neurčil
typový diagram odberu elektriny do-
dávate� elektriny. Prevádzkovate� di-
stribučnej sústavy je následne povin-
ný oznámi� určený typový diagram
dodávate�ovi elektriny, obchodníkovi

s elektrinou a zúčtovate�ovi odchýlok.

Navrhovaná novela mení aj zákon.
o regulácii v sie�ových odvetviach,
najmä rozširuje pôsobnos� URSO,
a to tak, že popri potvrdení o pôvode
elektriny vyrobenej z obnovite�ných
zdrojov by mal po novom vydáva�
i potvrdenie o pôvode elektriny vyro-
benej vysoko účinnou kombinovanou
výrobou, teda kombinovanou výro-
bou ve�mi malých výkonov a malých
výkonov, pri ktorej vzniká úspora pri-
márnej energie v porovnaní so sa-
mostatnou výrobou tepla a samostat-
nou výrobou elektriny alebo kombino-
vanou výrobou, pri ktorej vzniká
úspora energie vo výške najmenej 
10 % v porovnaní so samostatnou vý-
robou tepla a samostatnou výrobou
elektriny.

Novela oprávňuje URSO rozšíri�
okruh, ktorý podlieha zo zákona ce-
novej regulácii i na dodanie tovaru
alebo poskytnutie služby, ktoré ceno-
vej regulácii nepodliehajú v prípade,
ak (1) vznikne mimoriadna trhová si-
tuácia, (2) dôjde k ohrozeniu trhu vply-
vom nedostatočne rozvinutého kon-
kurenčného prostredia, alebo to (3)
vyžaduje verejný záujem či ochrana
spotrebite�a. Podrobnosti o postupe
pri vzniku takýchto situácií má úrad
upravi� všeobecne záväzným predpi-
som. URSO sa po novom umožňuje
uloži� sankcie za správne delikty aj za
porušenie povinností pod�a osobit-
ných predpisov, teda aj pod�a Naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1228/2003 o podmienkach
prístupu do siete pre cezhraničné vý-
meny elektrickej energie.

Navrhovaná účinnos� bola stanovená
na leto roku 2006 a v takejto podobe
už nie je aktuálna. Nový návrh dňa,
kedy by mal zákon nadobudnú� účin-
nos�, ešte nebol stanovený.
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Predmet 
navrhovaného
zákona

Navrhovaná 
účinnos�

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

© ULC Čarnogurský, 2006

Navrhujú sa zmeny
v systéme 
spoplatnenia
užívate�ov ciest

PRIPRAVUJE SA V NR SR – ELEKTRONICKÉ MÝTO
ZA UŽÍVANIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

V NR SR prešiel prvým čítaním návrh
zákona o elektronickom výbere mýta.
Nový zákon má zmeni� systém spo-
platnenia užívate�ov vymedzenej
cestnej infraštruktúry Slovenskej re-
publiky, ktorá je v súčasnosti spoplat-
ňovaná formou zakúpenia nálepiek 
a neumožňuje spoplatnenie užívate-
�ov na základe prejazdenej dĺžky uží-
vanej komunikácie za porušenie po-
vinností ustanovených zákonom.

Návrh zákona v súlade s týmito smer-
nicami v porovnaní s doterajšou práv-
nou úpravou najmä (1) upravuje
okruh vozidiel platiacich užívate�ov,
definovaných v dnešnom cestnom

zákone na vozidlá s celkovou hmot-
nos�ou nad 3,5 t, pričom za vozidlá
do 3,5 t na�alej ostane povinnos�
úhrady za užívanie vymedzených
úsekov dia�nic a ciest pre motorové
vozidlá formou zakúpenia nálepky,
(2) upresňuje spracovanie určitých
osobných údajov využívaných a spra-
covávaných na určenie výšky mýta 
a (3) ustanovuje kompetencie a sank-
cie, ktoré z nich vyplývajú a sú nevy-
hnutné pre ich aplikáciu v praxi. 

Možnos� výberu elektronického mýta
by pod�a návrhu mala by� aktuálna
odo dňa 1. januára 2008.
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