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1. ZÁKON O EURÓPSKOM DRUŽSTVE ÚČINNÝ OD 1. APRÍLA 2007
Ako zákon č. 91/2007 Z. z. vyšiel v Zbierke zákonov dlho očakávaný zákon 
o európskom družstve. Do slovenskej legislatívy sa tak inkorporovalo 
Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho 
družstva (societas cooperativa europaea — SCE). 

2. NOVÉ PRAVIDLÁ PRE TRH S UMELECKÝMI DIELAMI VÝTVARNÉHO UMENIA
Pod č. 84/2007 Z. z. bola v Zbierke zákonov vyhlásená novela zákona 
č. 618/2003 Z. z. autorského zákona. Novela prináša viacero výrazných zmien, 
pričom jeden z najvýraznejších zásahov spočívajúci v spresnení pojmov 
a mechanizmu predaja sa dotýka najmä trhu s umeleckými dielami výtvarného umenia.

3. GRANTOVÝ SYSTÉM PRE KULTÚRU V ROKU 2007
Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo pre rok 2007 podmienky poskytovania 
a čerpania grantov.

4. KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 
18. ČASŤ. POVOLENIE REŠTRUKTURALIZÁCIE.
ULC Čarnogurský Pro Bono Vám predstaví podmienky začatia reštrukturalizačného 
konania ako osobitného druhu občianskeho súdneho konania a zača� ho možno 
len na návrh. 

5. PRIPRAVUJE SA V NR SR — NOVELA ZÁKONA O VLASTNÍCTVE BYTOV 
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
V NR SR sa v týchto dňoch v prvom čítaní nachádza novela zákona o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. Návrhom novely zákona sa upresňujú definície jednotlivých 
pojmov, precizujú sa rozhodovacie procesy pri správe bytového domu a premietajú 
sa poznatky získané pri praktickej aplikácii zákona.
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Ako zákon č. 91/2007 Z. z. vyšiel
v Zbierke zákonov dlho očakávaný zá-
kon o európskom družstve. Do sloven-
skej legislatívy sa tak inkorporovalo
Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003
z 22. júla 2003 o stanovách európ-
skeho družstva (societas cooperativa
europaea - SCE). Táto právna úprava
bude ma� doplňujúci charakter, ke�že
primárna úprava vyplýva predovšet-
kým z priamej právnej sily nariadenia.
Zákon je účinný odo dňa 1. apríla
2007.

Mnohé členské štáty EÚ svoju vnú-
troštátnu úpravu družstva formulujú
prevažne tak, že družstvo, na rozdiel
od úpravy platnej v SR, považujú za
formu obchodnej spoločnosti, rovno-
cennú s ostatnými obchodnými spoloč-
nos�ami, ako je napríklad spoločnos�
s ručením obmedzeným či akciová
spoločnos�. Charakterom má právna
úprava družstva blízko k právnej úpra-
ve akciovej spoločnosti. V prípade
družstva však zákonodarca predpo-
kladá, že družstvo je založené pri-
márne za účelom napĺňania sociál-
nych a hospodárskych záujmov svo-
jich podielnikov. Európske družstvo
predstavuje najmladšiu európsku
nadnárodnú formu podnikania, res-
pektíve právnu formu umožňujúcu
výkon činnosti naprieč celým európ-
skym hospodárskym priestorom. Ide
teda o nadnárodnú obdobu národnej
právnej formy družstva, ktorá sa zapi-
suje do obchodného registra v člen-
skom štáte svojho pôvodu. 

Novoprijatý zákon upravuje otázky tý-
kajúce sa postavenia európskeho

družstva, ak ide o družstvo, ktoré má
sídlo na území SR a otázky súvisiace
so založením, riadením a kontrolou
európskeho družstva, ktoré nie sú
upravené vo vyššie spomenutom na-
riadení. Plati� pritom bude, že na po-
stavenie a právne vz�ahy týkajúce sa
európskeho družstva, ktoré nie sú upra-
vené vo vyššie spomínanom nariade-
ní, sa budú primerane aplikova� usta-
novenia o družstve pod�a osobitných
zákonov, najmä Obchodného zákon-
níka a zákona o obchodnom registri.

Európske družstvo je zo zákona
právnickou osobou, ktorá sa zapisuje
do obchodného registra. Rovnako,
ako upravuje nariadenie, aj nová slo-
venská právna úprava umožňuje pri
založení družstva zvoli� systém orgá-
nov družstva: dualistický systém, v kto-
rom sú orgánmi družstva predstaven-
stvo a kontrolná komisia a monistický
systém, v ktorom je súčasne orgánom
riadenia i orgánom kontroly správna
rada. Štatutárnym orgánom je v európ-
skom družstve generálny riadite�.

Súčas�ou právnej úpravy európskeho
družstva je i vysporiadanie sa s otáz-
kou účasti zamestnancov v družstve,
ke�že zo zákona majú zamestnanci
európskeho družstva so sídlom na
území SR, zamestnanci jeho dcér-
skych spoločností a jeho organizač-
ných zložiek za podmienok týmto zá-
konom ustanovených právo účasti
v družstve. Podrobnosti o novej práv-
nej úprave a postavení zamestnan-
cov v európskom družstve Vám už
onedlho prinesieme v novom vydaní
ULC Čarnogurský Pro Bono Špeciál.
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Status a orgány
družstva

ZÁKON O EURÓPSKOM DRUŽSTVE ÚČINNÝ OD 1. APRÍLA 2007

Družstvo 
ako obchodná
spoločnos�

Novela autorského
zákona

Pôsobnos� zákona

Právo na odmenu
pri  �alšom predaji
originálu diela

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE TRH S UMELECKÝMI DIELAMI 
VÝTVARNÉHO UMENIA

Pod č. 84/2007 Z. z. bola v Zbierke
zákonov vyhlásená novela zákona 
č. 618/2003 Z. z. autorského zákona.
Novela prináša viacero výrazných
zmien, pričom jeden z najvýraznej-
ších zásahov spočívajúci v spresnení
pojmov a mechanizmu predaja sa do-

týka najmä trhu s umeleckými dielami
výtvarného umenia. Novela je účinná
odo dňa 1. marca 2007.

Trhu s umeleckými dielami sa dotýka
predovšetkým nové znenie § 19 au-
torského zákona, ktorého predmetom
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Povinnosti 
obchodníka 
s dielom

je právo na odmenu pri �alšom preda-
ji originálu diela výtvarného umenia.
Originálom diela výtvarného umenia
je na účely uplatnenia práva na od-
menu ma�ba, kresba, koláž, tapiséria,
rytina, litografia či iná grafika, socha,
keramika, sklo, autorský šperk, foto-
grafia alebo iné dielo výtvarného ume-
nia, ak ho vytvoril sám autor, alebo
jeho rozmnoženina, ak sa považuje
za originál diela. Rozmnoženinou, kto-
rá sa považuje za originál diela je
rozmnoženina vyhotovená v obme-
dzenom počte autorom alebo s jeho
súhlasom; takáto rozmnoženina musí
by� riadne očíslovaná a podpísaná
alebo inak označená autorom.

Odo dňa účinnosti novely bude ko-
gentne vymedzené, že ak sa originál
diela výtvarného umenia, ktorý jeho
autor previedol do vlastníctva inej
osoby, �alej predáva a ak sa tohto
predaja ako predávajúci, kupujúci
alebo sprostredkovate� zúčastňuje
dražobník, organizátor predajných
výstav, prevádzkovate� výstavnej sie-
ne alebo iná osoba, ktorá podniká
v obchode s umeleckými dielami (ob-
chodník), má autor právo na odmenu
za každý �alší predaj tohto originálu
diela. Právo autora na odmenu je
vždy neprevodite�né a autor sa ho
nemôže vzda�. Na druhej strane,
právo na odmenu sa neuplatní pri
�alšom predaji v prípade, ak ob-
chodník získal originál umeleckého
diala priamo od autora do troch ro-
kov pred jeho �alším predajom 
a kúpna cena originálu umeleckého
diela pri tomto predaji nepresiahne
10 000 EUR. Právo na odmenu sa
nevz�ahuje ani na architektonické
dielo vyjadrené stavbou a ani na
dielo úžitkového umenia, ak nie sú
originálom diela alebo rozmnoženi-
nou, ktorá sa považuje za originál
diela. Právo na odmenu pri �alšom
predaji originálu diela sa taktiež ne-

vz�ahuje na rukopis skladate�a, ani
na rukopis spisovate�a.

Obchodník je povinný uhradi� autoro-
vi odmenu prostredníctvom organizá-
cie kolektívnej správy, ktorej bolo
udelené oprávnenie na výkon kolek-
tívnej správy práva na odmenu za
�alší predaj originálu diela výtvarné-
ho umenia na území SR. Takáto or-
ganizácia kolektívnej správy je sú-
časne povinná umožni� obchodníkovi
nahliada� do registra zmluvne zastu-
povaných nosite�ov práv alebo regis-
tra spravovaných predmetov ochra-
ny. Výška autorskej odmeny počítaná
percentuálne stanovenou sadzbou
z kúpnej ceny diela sa v zásade ne-
mení, po novom sa však uvádza v eu-
rách, nie v korunách slovenských, ako
doposia�. Platí pritom, že do základu
pre výpočet odmeny sa nezapočíta
daň z pridanej hodnoty, i keby bol ori-
ginál diela výtvarného umenia preda-
ný za kúpnu cenu vrátane dane z pri-
danej hodnoty.

Oznamovacia povinnos� obchodníka
s umeleckými dielami sa spresňuje.
Každý obchodník je povinný oznámi�
organizácii kolektívnej správy každý
�alší predaj, ktorý uskutoční. Súčas-
ne je povinný organizácii uhradi� od-
menu vypočítanú v súlade so záko-
nom, a to najneskôr do konca januára
nasledujúceho kalendárneho roka po
roku, v ktorom sa tento predaj usku-
točnil. Oznamovacia povinnos� sa
vz�ahuje aj na špecifikáciu predané-
ho originálu a na informáciu o kúpnej
cene. Organizácia kolektívnej správy
alebo autor majú výslovne stanovené
právo požadova� od obchodníka, kto-
rý �alší predaj uskutočnil alebo sa na
ňom zúčastnil, aby im podal akúko�-
vek informáciu, ktorá je potrebná na
overenie výpočtu úhrady odmeny,
a to v lehote počas 3 rokov od usku-
točneného �alšieho predaja.

Oznamovacia 
povinnos� 
obchodníka

Autorská odmena
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Priority granntového
programu

Návrh na povolenie
reštrukturalizácie

Grantový systém
podpory štátnej
kultúrnej politiky

Elektronická 
registrácia

GRANTOVÝ SYSTÉM PRE KULTÚRU V ROKU 2007

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo pre
rok 2007 podmienky poskytovania
a čerpania grantov. Tento grantový je
nástrojom podpory štátnej kultúrnej
politiky, pričom vychádza z doteraj-
ších skúseností ministerstva pri po-
skytovaní dotácií právnickým a fyzic-
kým osobám, ktorí sa o túto dotáciu
uchádzali a z potrieb zabezpeči� trans-
parentný, spravodlivý a stabilný sys-
tém finančnej podpory všetkých kul-
túrnych a umeleckých aktivít. 

Finančná podpora v rámci grantové-
ho systému rezortu v roku 2007 je za-
ložená na princípe adresnosti pod-
pory s dôrazom na kvalitu a prístup-
nos� kultúrnych hodnôt občanom a na
efektívnos� poskytnutých finančných
prostriedkov. Tomuto princípu sú pri-
spôsobené aj nástroje poskytovania
dotácií a spôsob posudzovania žia-
dostí. Dotácia ministerstva je najmä
podmienená finančnou spoluúčas�ou
žiadate�a. Na poskytnutie dotácie nie
je právny nárok. 

Grantový systém pre rok 2007 má 
8 základných priorít: (1) Obnovme si

svoj dom, (2) Kultúrne aktivity v oblas-
ti pamä�ových inštitúcií, (3) Audiovízia
2007, (4) Umenie, (5) Pro Slovakia,
(6) Kultúra národnostných menšín, (7)
Kultúra znevýhodnených skupín oby-
vate�stva a (8) Nehmotné kultúrne
dedičstvo a kultúrno — osvetová čin-
nos�. V rámci týchto ôsmych priorít,
ktoré sú vyhlásené ako samostatné
programy, je potom �alej vyčlene-
ných vždy nieko�ko bližšie špecifiko-
vaných podprogramov. 

Žiadosti, vrátene príloh, sa podávajú
osobne do podate�ne ministerstva
alebo poštou v termínoch stanove-
ných pre jednotlivé grantové progra-
my a podprogramy. Pred písomným
podaním žiadosti je potrebné, aby
žiadate� zaregistroval žiados� elektro-
nicky (prostredníctvom formulára do-
stupného na stránke ministerstva)
zadaním požadovaných údajov, čím
sa zvýši rýchlos� a transparentnos�
procesu vybavovania žiadosti. Žiada-
te� takto získava súčasne i možnos�
priebežnú sa informova� o tom,
v akom štádiu vybavovania sa jeho
žiados� nachádza.

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 
18. ČASŤ. POVOLENIE REŠTRUKTURALIZÁCIE.

Ako uvádzame v predchádzajúcom
článku tohto cyklu, úpadku možno
predís� reštrukturalizačným konaním,
ktoré koncepcia zákona uprednost-
ňuje pred začatím konkurzu. Reštru-
kturalizačné konanie je osobitným
druhom občianskeho súdneho kona-
nia a zača� ho možno len na návrh.
Návrh na povolenie reštrukturalizácie
môžu poda� dlžník alebo verite�. Dlž-
ník je oprávnený poda� návrh na 
povolenie reštrukturalizácie za pred-
pokladu, že poveril správcu vypraco-
vaním posudku a správca vo vypra-
covanom posudku nie staršom ako
30 dní jeho reštrukturalizáciu odporu-
čil. Verite� je oprávnený poda� návrh
na povolenie reštrukturalizácie v prí-
pade, že poveril správcu vypracov-
aním posudku a správca vo vypraco-

vanom posudku nie staršom ako 30
dní reštrukturalizáciu dlžníka odporu-
čil a dlžník s podaním tohto návrhu
súhlasil.

Návrh na povolenie reštrukturalizácie
musí obsahova� všeobecné náleži-
tosti návrhu pod�a Občianskeho súd-
neho poriadku. Podpis navrhovate�a
musí by� naviac v návrhu úradne
osvedčený. Navrhovate� je �alej po-
vinný k návrhu na povolenie reštruk-
turalizácie pripoji� (1) posudok správ-
cu, (2) zoznam majetku dlžníka, (3)
zoznam záväzkov dlžníka, (4) zoz-
nam osôb spriaznených s dlžníkom 
a (5) poslednú riadnu individuálnu úč-
tovnú závierku dlžníka spolu s mimo-
riadnou individuálnou účtovnou zá-
vierkou, ak bola vyhotovená neskôr
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Začatie 
reštrukturalizačného
konania

Spä�vzatie návrhu

Účinky začatia
reštrukturalizačného
konania

ako posledná riadna individuálna úč-
tovná závierka. Ak bola individuálna
účtovná závierka predmetom overo-
vania audítorom, k návrhu je povinný
pripoji� aj správu audítora. Ak návrh
na povolenie reštrukturalizácie podá-
va verite�, k návrhu je povinný pripoji�
aj (6) úradne osvedčené vyhlásenie
dlžníka, že je v úpadku a že súhlasí 
s podaním návrhu na povolenie re-
štrukturalizácie.

Ak súd zistí, že návrh na povolenie
reštrukturalizácie spĺňa zákonom pred-
písané náležitosti, najneskôr do 15
dní od doručenia návrhu rozhodne 
o začatí reštrukturalizačného kona-
nia. V opačnom prípade návrh na po-
volenie reštrukturalizácie v rovnakej
lehote uznesením odmietne a uzne-
senie súd doručí navrhovate�ovi. Súd
v reštrukturalizačnom konaní nevyzý-
va navrhovate�a na opravu ani dopl-
nenie neúplného alebo nesprávneho
návrhu na povolenie reštrukturalizácie.
Súd taktiež návrh verite�a na povolenie
reštrukturalizácie pred začatím reštruk-
turalizačného konania dlžníkovi ne-
doručuje, ani dlžníka nevyzýva, aby
sa k návrhu na povolenie reštruktura-
lizácie vyjadril.

Navrhovate� môže svoj už podaný
návrh na povolenie reštrukturalizácie
vzia� spä�, a to až do vydania uzne-
senia o povolení reštrukturalizácie.
Po začatí reštrukturalizačného kona-
nia je na spä�vzatie návrhu na povo-
lenie reštrukturalizácie potrebný sú-
hlas všetkých účastníkov reštruktu-
ralizačného konania. Ak je návrh na
povolenie reštrukturalizácie vzatý
takto spä� po začatí reštrukturalizač-
ného konania, súd reštrukturalizačné
konanie bezodkladne uznesením za-
staví.

O začatí reštrukturalizačného konania
súd vydá uznesenie, ktoré bezodklad-
ne zverejní v Obchodnom vestníku.
Zverejnením uznesenia v Obchod-
nom vestníku sa začína reštruktu-
ralizačné konanie. Začatie reštruktu-
ralizačného konania bráni tomu, aby
sa na toho istého dlžníka začalo iné
reštrukturalizačné konanie a ak po-
čas reštrukturalizačného konania dôj-
de súdu �alší návrh na povolenie re-

štrukturalizácie týkajúci sa toho isté-
ho dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie odmietne.

Začatie reštrukturalizačného konania
spôsobuje nieko�ko účinkov. Predo-
všetkým platí, že (1) dlžník je povinný
obmedzi� výkon svojej činnosti na
bežné právne úkony a všetky iné
právne úkony dlžníka podliehajú sú-
hlasu správcu, ktorý vypracoval po-
sudok, (2) pre poh�adávku, ktorá sa 
v reštrukturalizácii uplatňuje prihláš-
kou, nemožno zača� konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie
na majetok patriaci dlžníkovi a preru-
šuje sa už začaté konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie,
(3) pre zabezpečenú poh�adávku,
ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje
prihláškou, nemožno zača� ani pokra-
čova� vo výkone zabezpečovacieho
práva na majetok patriaci dlžníkovi,
(4) druhá zmluvná strana nemôže vy-
poveda� zmluvu uzatvorenú s dlžní-
kom alebo od nej odstúpi� pre omeš-
kania dlžníka s plnením, na ktoré dru-
hej zmluvnej strane vznikol nárok
pred začatím reštrukturalizačného
konania a vypovedanie zmluvy alebo
odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu
je neúčinné, (5) zmluvné dojednania
umožňujúce druhej zmluvnej strane
vypoveda� zmluvu uzatvorenú s dlž-
níkom alebo od nej odstúpi� z dôvodu
reštrukturalizačného konania alebo
konkurzného konania sú neúčinné 
a (6) poh�adávku, ktorá sa v reštruk-
turalizácii uplatňuje prihláškou, ne-
možno voči dlžníkovi započíta�.

Právne úkony dlžníka môže správca
schváli�, iba ak (1) zhodnotia majetok
dlžníka alebo ak (2) sú potrebné na
dosiahnutie účelu reštrukturalizácie.
Dlžník je povinný na tento účel po-
skytnú� správcovi všetky informácie 
o schva�ovanom právnom úkone a inú
s tým súvisiacu súčinnos�. Ak by dlž-
ník urobil právny úkon podliehajúci
súhlasu správcu bez súhlasu správ-
cu, platnos� právneho úkonu tým ne-
bude dotknutá, právnemu úkonu však
bude možné, ak sa na majetok dlžní-
ka do 2 rokov od začatia reštruktura-
lizačného konania vyhlási konkurz, 
v konkurze odporova�.



Až do vydania uznesenia o povolení
reštrukturalizácie môže dlžník požia-
da� súd, aby vyhlásil konkurz. Ak tak
urobí, súd jedným uznesením zastaví
reštrukturalizačné konanie, začne
konkurzné konanie a vyhlási na ma-
jetok dlžníka konkurz. Takéto uzne-
senie je súd povinný bezodkladne
zverejni� v Obchodnom vestníku, pri-
čom zverejnením uznesenia zanikajú
účinky začatia reštrukturalizačného
konania. Uznesenie sa doručuje, a to
účastníkom reštrukturalizačného ko-
nania a správcovi, ktorého v uznese-
ní ustanovil. 

Aby  mohla by� reštrukturalizácia po-
volená, súd musí posúdi�, či sú sú-
časne splnené zákonné podmienky,
teda či (1) posudok spĺňa zákonom
predpísané náležitosti, (2) či je obsah
posudku jasný a zrozumite�ný, či (3)
posudok vypracoval správca zapísa-
ný do zoznamu správcov, ktorý má 
v obvode krajského súdu, v ktorom
sídli príslušný súd, zriadenú kancelá-
riu, či (4) nebol posudok v čase poda-
nia návrhu na povolenie reštrukturali-
zácie starší ako 30 dní od jeho vy-
pracovania a či (5) správca poverený
vypracovaním posudku reštrukturali-
záciu dlžníka odporučil a (6) zo záve-
rov posudku je zrejmé, že na odporu-
čenie reštrukturalizácie boli splnené
predpoklady. Ak v čase rozhodovania
súdu o povolení reštrukturalizácie
uplynulo od vypracovania posudku
viac ako 60 dní, súd pred rozhodnu-
tím o povolení reštrukturalizácie vypo-
čuje správcu, či sa zásadne nezmenili
pomery dlžníka, či sú závery posudku
aktuálne a či možno predpoklada�
úspešnú reštrukturalizáciu.

Ak sú splnené tieto predpoklady, súd
najneskôr do 30 dní od začatia re-
štrukturalizačného konania uznese-
ním rozhodne o povolení reštruktura-
lizácie. Ak podmienky splnené nie sú,
reštrukturalizačné konanie v rovnakej
lehote uznesením zastaví.

V uznesení o povolení reštrukturali-
zácie je súd povinný (1) ustanovi�
správcu, (2) vyzva� verite�ov, aby 
v zákonnej lehote prihlásili poh�adáv-
ky a (3) urči� rozsah právnych úkonov
dlžníka, ktoré majú počas reštruktu-

ralizácie podlieha� súhlasu správcu.
V uznesení tiež súd (4) poučí verite-
�ov o spôsobe prihlasovania poh�adá-
vok, následkoch nedodržania lehoty
na prihlasovanie poh�adávok a násled-
koch nesprávneho prihlásenia poh�a-
dávok. Do funkcie správcu súd usta-
noví toho, kto vypracoval posudok.
Uznesenie následne súd bezodklad-
ne zverejní v Obchodnom vestníku
a doručí účastníkom reštrukturalizač-
ného konania, ustanovenému správ-
covi, príslušnému daňovému orgánu
a colnému riadite�stvu.

Ak sa súd rozhodne, že podmienky
na reštrukturalizáciu neboli splnené,
vydá uznesenie o zastavení reštruk-
turalizačného konania. Toto je takisto
povinný bezodkladne zverejni� v Ob-
chodnom vestníku. Proti takémuto
uzneseniu môže každý účastník re-
štrukturalizačného konania poda�
odvolanie. Ak by odvolací súd zistil,
že súd 1. stupňa rozhodol o zastave-
ní reštrukturalizačného konania ne-
správne, rozhodnutie súdu prvého
stupňa zmení tak, že povolí reštruktu-
ralizáciu, v opačnom prípade rozhod-
nutie súdu prvého stupňa potvrdí.
Odvolací súd je povinný o odvolaní
rozhodnú� najneskôr do 30 dní od
predloženia veci.

Vlastná reštrukturalizácia sa teda za-
čína až povolením reštrukturalizácie,
pričom reštrukturalizácia sa považuje
za povolenú momentom zverejnenia
uznesenia o povolení reštrukturalizá-
cie v Obchodnom vestníku. Ak zákon
neustanovuje inak, reštrukturalizácia
pritom bráni tomu, aby sa na toho
istého dlžníka začalo alebo prebieha-
lo konkurzné konanie a ak počas re-
štrukturalizácie dôjde na súd návrh
na vyhlásenie konkurzu, súd návrh
na vyhlásenie konkurzu uznesením
odmietne. Povolením reštrukturalizá-
cie sa výkon rozhodnutia alebo exe-
kučné konania, prerušené na základe
začatia reštrukturalizácie, zastavujú.
Ak v týchto konaniach už došlo k spe-
ňaženiu majetku, avšak vý�ažok ešte
nebol vyplatený oprávnenému, vý�a-
žok po odpočítaní trov konania sa
vráti dlžníkovi. Ak ide o súdne a roz-
hodcovské konania o poh�adávkach,
ktoré sa v reštrukturalizácii uplatňujú

5

Uznesenie 
o zastavené 
reštrukturalizačného
konania

Začatie 
reštrukturalizácie

Vyhlásenie
konkurzu po začatí
reštrukturalizačného
konania

Povolenie 
reštrukturalizácie

Uznesenie 
o povolení 
reštrukturalizácie



6

Zmluva o prevode
vlastníctva

Nová definícia
bytového dmu

Spresnenie pojmu
správa domu 

prihláškou, tieto sa povolením reštru-
kturalizácie prerušujú, pričom tieto
nároky možno uplatni� voči dlžníkovi
len tým, že veritelia zákonným spô-
sobom prihlásia svoje poh�adávky
alebo, ak ide o verite�a popretej po-

h�adávky, domáhaním sa toho, aby
súd určil právny dôvod, vymáhate�-
nos�, výšku, zabezpečenie zabezpe-
čovacím právom alebo poradie za-
bezpečovacieho práva popretej po-
h�adávky. 

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA 
O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

V NR SR sa v týchto dňoch v prvom
čítaní nachádza novela zákona
o vlastníctve bytov a nebytových prie-
storov. Návrhom novely zákona sa
upresňujú definície jednotlivých poj-
mov, precizujú sa rozhodovacie pro-
cesy pri správe bytového domu a pre-
mietajú sa poznatky získané pri prak-
tickej aplikácii zákona.

Na účely zákona by sa v zmysle no-
vely za bytový dom nemal považova�
rodinný dom ani stavba určená na iné
účely ako na bývanie. Legálna definí-
cia bytového domu bude teda byto-
vým domom rozumie� už len budovu,
v ktorej je viac ako polovica podla-
hovej plochy určená na bývanie a má
viac ako tri byty a v ktorej byty a ne-
bytové priestory sú za podmienok
ustanovených v zákone vo vlastníc-
tve alebo spoluvlastníctve jednotli-
vých vlastníkov a spoločné časti
domu a spoločné zariadenia tohto
domu sú súčasne v podielovom spo-
luvlastníctve vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov. 

Ke�že sa čoraz častejšie nestavajú
samostatné bytové domy, ale tzv. po-
lyfunkčné komplexy, zákonodarca
mení i obligatórne náležitosti zmluvy
o prevode vlastníctva bytu a nebytové-
ho priestoru v dome tak, že sa v § 5
ods. 1 písm. c) zákona slová „časti
domu,“ nahrádzajú slovami „spoločné
časti domu a spoločné zariadenia
domu, časti“. V zmluve bude preto
potrebné presne urči�, ktoré spoločné
časti alebo spoločné zariadenia
domu budú užíva� len vlastníci bytov
alebo len vlastníci nebytových prie-
storov. Novela by mala tiež zjednodu-
ši� �alší prevod vlastníctva bytov
alebo nebytových priestorov v byto-
vých domoch tak, že za predpokladu,

že nedošlo k podstatnej zmene v cha-
raktere bytu alebo nebytového prie-
storu v dome, musia by� v zmluve ná-
ležitosti pod�a § 5 odseku 1 písm. c),
f) a h) zákona (spomínané určenie 
a popis spoločných častí domu a spo-
ločných zariadení domu, znalecký
posudok posudzujúci technický stav
bytu vyžiadaný nadobúdate�om a úpra-
va práv k zariadeniam civilnej ochra-
ny) obsahom zmluvy len v prípade,
ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu
alebo nebytového priestoru v dome. 

Z praxe tiež vyplynula potreba, aby
zákon presne definoval pojem „sprá-
va domu“. Správu domu preto navr-
hovaná novela vymedzuje ako obsta-
rávanie služieb a tovaru, ktorými
správca alebo spoločenstvo zabezpe-
čuje pre vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome (1) prevádzku,
údržbu, opravy a udržiavanie spoloč-
ných častí domu, spoločných zariade-
ní domu, pri�ahlého pozemku a prí-
slušenstva, (2) služby spojené s užíva-
ním bytu alebo nebytového priestoru,
(3) vedenie účtu domu v banke, (4)
vymáhanie škody, nedoplatkov vo
fonde prevádzky, údržby a opráv
a iných nedoplatkov, (5) iné činnosti,
ktoré bezprostredne súvisia s užíva-
ním domu ako celku jednotlivými
vlastníkmi bytov a nebytových prie-
storov v dome. 

Návrh novely výslovne precizuje
predchádzajúce ustanovenia o sprá-
ve domu v tom zmysle, že na správu
domu nesmú by� dohodnuté súčasne
viaceré formy správy domu a na
správu v jednom dome môže by� uza-
vretá zmluva len s jedným správcom
alebo len jedna zmluva o spoločen-
stve. Ak by boli uzatvorené zmluvy
v rozpore s touto zásadou, stali by sa



neplatnými zo zákona. Navrhuje sa
tiež jednoznačné určenie spôsobu
schválenia zmluvy o výkone správy
alebo jej zmien schôdzou vlastníkov.
Absencia takejto úpravy totiž dopo-
sia� vnášala nejasnosti pri zmene
správcu a následne aj schva�ovania
novej zmluvy o výkone správy. 

Skráti� by sa mala zákonná výpoved-
ná lehota pri zmluve o výkone správy,
a to zo šiestich na tri mesiace. Po-
znatky z praxe ukazujú, že 6 mesač-
ná výpovedná lehota je príliš dlhá pri
zlom výkone správy správcom, ktorý
disponuje s finančnými prostriedkami
a majetkom vlastníkov. Navrhovaná
úprava má �alej jednoznačne usta-
novi�, že zmluva o výkone správy,
ktorú majú uzavretú vlastníci bytov
v dome so správcom, platí aj pre
vlastníkov bytov alebo nebytových
priestorov, ktorí byty alebo nebytové
priestory v dome nadobudli do vlast-
níctva prechodom, prevodom, vstav-
bou alebo nadstavbou. Správca ne-
môže ukonči� jednostranne výkon
správy, ak vlastníci nemajú zriadené
spoločenstvo vlastníkov alebo uza-
vretú zmluvu o výkone správy s no-
vým správcom. Uvedené ustanove-
nie má zabráni� tomu, aby dom zostal
bez správy. Ak vlastníci do jedného
roka nerozhodnú o spôsobe správy
domu, správca má právo previes�
výkon správy na iného správcu bez
súhlasu vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov v dome. Spresňuje
sa, že správca vykonáva správu
domu a majetku vlastníkov v dome
v ich mene.

Navrhuje sa tiež, aby bolo možné za-
ča� konanie o registráciu spoločen-
stva už počas plynutia výpovednej le-
hoty správcovi tak, aby spoločenstvo
mohlo by� zaregistrované k prvému
dňu po uplynutí výpovednej lehoty,
čím sa zabezpečí kontinuita správy
domu. Obsahom návrhu je aj podrob-
nejšia úprava postupu pri zmene for-
my správy domu. Spresňuje sa postup
pri zápise zmien, ktoré nastali v spo-
ločenstve vlastníkov tak, aby zmeny
boli zapisované do registra aktuálne
a zodpovedali reálnemu stavu. Preto
sa navrhuje, aby oneskorene podaný
návrh správny orgán neregistroval,

čím by navrhované zmeny neboli účin-
né voči tretím osobám.

Navrhovaná úprava má �alej zabez-
peči�, aby funkciu predsedu vykoná-
vala fyzická osoba len pre jedno spo-
ločenstvo. Vzh�adom na neexistenciu
zákonnej úpravy v praxi vznikajú
problémy s vymáhaním záväzkov od
vlastníkov bytov a nebytových prie-
storov. Cie�om návrhu je upravi� po-
stup pri dobrovo�ných dražbách a pri
návrhu na exekúciu tak, že sa pred-
sedovi umožní po prerokovaní v rade
(1) poda� návrh na exekučné konanie
a (2) vykona� dobrovo�nú dražbu bytu
alebo nebytového priestoru v dome
za účelom uspokojenia poh�adávok
vzniknutých z právnych úkonov týka-
júcich sa domu, spoločných častí
domu, spoločných zariadení domu 
a príslušenstva a na zabezpečenie
poh�adávok vzniknutých z právnych
úkonov týkajúcich sa bytu alebo ne-
bytového priestoru v dome, ktoré uro-
bil vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome. 

Spresňuje sa tiež postup pri odvolá-
vaní predsedu, a to prostredníctvom
nového ustanovenia, na základe kto-
rého sa stanovuje, že predsedu odvo-
láva zhromaždenie nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome.
Ak je predseda odvolaný a nie je sú-
časne zvolený nový predseda, ak sa
predseda vzdá funkcie alebo ju nie je
schopný vykonáva� z iných dôvodov
najmenej po dobu troch po sebe na-
sledujúcich kalendárnych mesiacov,
do zvolenia nového predsedu vyko-
náva funkciu predsedu člen rady ur-
čený radou. Rade ako dozornému or-
gánu spoločenstva novela navrhuje
prida� novú kompetenciu, a to kontro-
lu činnosti spoločenstva a navrhova-
nie opatrení na nápravu nedostatkov.

Navrhované znenie ukladá správcovi
povinnos� každoročne vypracova�
plán opráv domu, ktorý reálne zhod-
notí opotrebovanie domu a navrhne
potrebné opravy. Na základe takého-
to plánu musí správca navrhnú� aj
reálnu výšku tvorby fondu prevádzky,
údržby a opráv, pričom výšku tvorby
fondu prevádzky, údržby a opráv na
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každý rok si musia odsúhlasi� vlastní-
ci bytov. Navrhované znenie chce
takisto zabezpeči�, aby správca vie-
dol účtovníctvo za každý dom osobit-
ne, pričom správca bude zostavova�
jednu účtovnú závierku. Súčasne sa
navrhuje urči� postup pri dobrovo�nej
dražbe a návrhu na exekúciu a umož-
ňuje správcovi zo zákona zastupova�
vlastníkov bytov na súde vo veciach,
ktoré sa týkajú správy domu. Navrhu-
je sa tiež sankcia pre správcu za ne-
plnenie si povinností, ktoré mu vyplý-
vajú voči vlastníkom bytov, ke�že
správca pri správe cudzieho majetku
má voči vlastníkom bytov nielen prá-
va, ale aj povinnosti. Z tohto dôvodu,
ak by správca nepredložil vlastníkom
bytov a nebytových priestorov v dome
správu o svojej činnosti za predchá-
dzajúci rok týkajúcu sa domu a vyúč-

tovanie použitia fondu prevádzky,
údržby a opráv a úhrad za plnenia
v lehote do 31. mája nasledujúceho
roka, nemal by ma� po prijatí novely
až do ich predloženia nárok na platby
za správu. Taktiež, ak by správca
najneskôr v deň skončenia správy
nepreviedol zostatok finančných pro-
striedkov na účte domu v banke na
účet založený novým správcom alebo
spoločenstvom, bude povinný zapla-
ti� na účet domu založený novým
správcom alebo spoločenstvu úroky
z omeškania. Súčasne sa navrhuje
uzákoni� funkciu splnomocneného
zástupcu vlastníkov, ktorý zabezpe-
čuje komunikáciu medzi správcom
a vlastníkmi bytov.

Účinnos� novely zákona sa navrhuje
na deň 1. júl 2007.
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