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1. VÝZVA OBCIAM A VÚC NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypísalo výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Jednotného programového 
dokumentu NUTS II - Bratislava cie� 2, Priorita číslo 1 Podpora hospodárskej činnosti 
a trvalo udržate�ného rozvoja cie�ového územia. Konkrétne je výzva určená pre opatrenie
číslo 1.5 s názvom Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva. 

2. ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI MÔŽU ŽIADAŤ O VYROVNÁVACÍ PRÍSPEVOK
Slovenská republika je prevažne hornatá krajina s vysokým podielom málo 
produkčných pôd a zastúpením pôd, ktoré majú špecifické znevýhodnenia 
(zamokrené pôdy, piesčité pôdy či skalnaté pôdy). Z tohto dôvodu vláda prijala 
nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach, 
ktoré by malo po�nohospodárom v znevýhodnených oblastiach umožni� získa� finančnú
podporu v podobe vyrovnávacieho príspevku.

3. KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 20. ČASŤ. REŠTRUKTURALIZAČNÝ PLÁN. 
Reštrukturalizačný plán je osobitným druhom zmluvy medzi dlžníkmi a verite�mi, prípadne
tretími osobami, ktorých práva a povinnosti sú plánom dotknuté. Plán, ktorý vypracúva
predkladate�, je preto len návrhom zmluvy, ktorý musí by� schválený. Schva�ovací proces
prebieha v dvojstupňovej forme, ke�že reštrukturalizačný plán najprv podlieha schváleniu
verite�mi a následne aj schváleniu súdom. Až schválenie reštrukturalizačného plánu 
súdom potom spôsobuje právne účinky.

4. VLÁDA NAVRHUJE ZMENU ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
ULC Čarnogurský Pro Bono Vám predstaví základné tézy návrhu novely 
živnostenského zákona.

5. PRIPRAVUJE SA V NR SR: NOVELA ZÁKONA O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII
V minulých dňoch vláda SR predstavila svoj legislatívny zámer, ktorým by mal výrazne
zasiahnu� do znenia zákona číslo 455/1991 Zb. živnostenského zákona.
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Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR vypísalo výzvu na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku v rám-
ci Jednotného programového doku-
mentu NUTS II — Bratislava cie� 2,
Priorita číslo 1 Podpora hospodárskej
činnosti a trvalo udržate�ného rozvoja
cie�ového územia. Konkrétne je vý-
zva určená pre opatrenie číslo 1.5
s názvom Obnova a rozvoj obcí a za-
chovanie kultúrneho dedičstva. 

O udelenie nenávratného finančného
príspevku sa môžu uchádza� len
VÚC, mestá, mestské časti, obce 
a združenia miest alebo obcí zriade-
né pod�a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení nesko-
rších predpisov, a to len z územia
Bratislavského samosprávneho kra-
ja, ktoré tvorí územie okresov Malac-
ky, Pezinok a Senec a piatich mest-
ských častí hlavného mesta SR
Bratislavy (Záhorská Bystrica, Vajno-
ry, Rusovce, Jarovce a Čunovo). Za
oprávnených žiadate�ov sa nepova-
žujú také neziskové organizácie,
mimovládne organizácie či združenia
regiónov, miest alebo obcí, ktoré boli
zriadené pod�a iného zákona, než
pod�a zákona o obecnom zriadení. 

Cie�om udelenia príspevku je pod-
pori� rozvoj historického charakteru
vidieka, zachovanie tradičných reme-
siel a �udovoumeleckých výrob, čo by
malo prinies� celkový hospodársky
a sociálny rozvoj. Aktivity by mali sti-
mulova� investície zamerané na za-
bezpečenie trvalo udržate�ného ro-
zvoja vidieckych oblastí, zachovanie
kultúrneho dedičstva, tradícií a folk-
lóru. Úpravou a obnovou verejných
priestranstiev, chodníkov, potokov,
parkov a vodných plôch sa má za-
bezpeči� rozvoj a skvalitnenie života

v cie�ovom území. K �alším aktivitám
potrebným pre efektívny rozvoj vidie-
ka sú investície podporujúce tvorbu
územných plánov, projektov, znalec-
kých posudkov a štúdií, súvisiacich
s obnovou územia a vybudovanie in-
formačného systému samosprávy.
Uchádza� sa preto možno o podporu
v troch základných oblastiach: (1)
podpora vypracovania programov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
VÚC, miest alebo mestských častí,
obcí alebo združení miest a obcí, (2)
podpora tvorby územných plánov,
projektových dokumentácií, štúdií
zhodnotenia, príp. využitia územia,
plánov a projektov súvisiacich s ob-
novou verejných priestorov a (3) pod-
pora úpravy verejných priestranstiev
(dôležitých priestorových areálov
obcí a miest s multifunkčným využi-
tím) a fasád budov na verejných prie-
stranstvách, parkov, náučných chod-
níkov, potokov a vodných plôch v in-
traviláne obce. 

Na podporu sú vyčlenené finančné
prostriedky v rozsahu približne
77 000 000 Sk. V projekte sa pritom
predpokladá spoluúčas� žiadate�a,
ktorý by mal prispie� najmenej piatimi
percentami z celkových oprávnených
nákladov. Maximálna výška pomoci
na projekt nie je stanovená, minimál-
na výška pomoci na projekt je stano-
vená na 300 000 Sk, pričom minimál-
na výška celkových oprávnených
nákladov na projekt je stanovená na
316 000 Sk.

Žiadatelia o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku majú
možnos� predklada� žiadosti do dňa
21. 05. 2007 do 14:30 hod, miestom
predkladania žiadostí je Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
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Nariadenie vlády
o podmienkach
poskytovania 
podpory 
v znevýhodnených
oblastiach

Klasifikácia oblastí

Vyrovnávací
príspevok

Posunutá účinnos�
týkajúca sa
možnosti poskytnú�
preddavok 
k vyrovnávaciemu
príspevku

Pokračujúca po�nohospodárska čin-
nos� v horších prírodných podmien-
kach je pod�a Ministerstva po�nohos-
podárstva základným predpokladom
udržania osídlenia v týchto oblastiach
tak, aby vidiecke obyvate�stvo mohlo
ma� akceptovate�né príjmy a súčasne
aby vidiek na�alej plnil svoje krajino-
tvorné, environmentálne a sociálne
funkcie. Ke�že je SR prevažne hor-
natá krajina s vysokým podielom
málo produkčných pôd a zastúpením
pôd, ktoré majú špecifické znevýhod-
nenia (zamokrené pôdy, piesčité
pôdy či skalnaté pôdy), vláda prijala
nariadenie vlády o podmienkach po-
skytovania podpory v znevýhodne-
ných oblastiach, ktoré by malo po�no-
hospodárom v takto znevýhodnených
oblastiach umožni� získa� finančnú
podporu v podobe vyrovnávacieho
príspevku.

Nariadenie je účinné odo dňa 1. mája
2007. Určené je najmä na vykonanie
Nariadenia Rady (ES) o podpore roz-
voja vidieka z Európskeho po�nohos-
podárskeho usmerňovacieho a záruč-
ného fondu v platnom znení a určuje,
čo možno považova� za znevýhodne-
né oblasti a podmienky poskytovania
podpory v znevýhodnených oblas-
tiach. Očakáva sa od neho, že bude
ma� pozitívny vplyv na životné pro-
stredie a zamestnanos� a podnikate�-
ské prostredie v po�nohospodárstve.

Nariadenie určuje oblasti, ktoré mož-
no považova� za znevýhodnené. Pa-
tria sem oblasti typu H: horské oblas-
ti, oblasti typu O: ostatné menej
priaznivé oblasti a oblasti typu S:
oblasti so špecifickými obmedzenia-
mi. Do ktorej z oblastí príslušné kata-
strálne územie patrí, možno zisti�
v prílohe číslo 1 nariadenia. 

Podpora v znevýhodnenej oblasti má
podobu vyrovnávacieho príspevku.
Výšku vyrovnávacieho príspevku
možno vypočíta� na základe údajov
z prílohy číslo 2 nariadenia, ktorá
k jednotlivým typom oblastí určuje
kvantifikátor prepočtu v pomere slo-
venské koruny na hektár pôdy.

Žiados� o poskytnutie vyrovnáva-
cieho príspevku môže poda� osoba
(žiadate�), ktorá (1) vykonáva po�no-
hospodársku činnos� na ploche mini-
málne jeden hektár po�nohospodár-
skej pôdy v znevýhodnenej oblasti
vedenej v evidencii pôdnych blokov 
a dielov pôdnych blokov, pričom táto
výmera môže predstavova� viaceré
súvislé diely pôdnych blokov prísluš-
ného druhu pozemku s výmerou naj-
menej 0,3 hektára obhospodarovanej
pôdy jedným žiadate�om, (2) dodržia-
va na po�nohospodárskej pôde dobré
po�nohospodárske a environmentál-
ne podmienky a podmienky krížové-
ho plnenia pod�a osobitného pred-
pisu a (3) zaviaže sa čestným vyhlá-
sením vykonáva� po�nohospodársku
činnos� pod�a bodu 1 v znevýhodne-
nej oblasti najmenej počas piatich ro-
kov od prvej platby vyrovnávacieho
príspevku. Tento záväzok nebude re-
levantný iba v prípade, ak sa po�no-
hospodársky podnik prevedie na iný
subjekt. Žiadate� bude predklada�
žiados� o vyrovnávací príspevok ako
súčas� jednotnej žiadosti spolu 
s identifikačným listom Pôdohospo-
dárskej platobnej agentúre (PPA).
Žiados� o vyrovnávací príspevok
musí by� doručená PPA do 15. mája
príslušného kalendárneho roka kaž-
doročne počas trvania záväzku. Prí-
lohou k žiadosti o vyrovnávací prí-
spevok musí by� vždy (1) zoznam
dielov pôdnych blokov zaradených
do znevýhodnených oblastí s uvede-
ním druhu pozemku a výmery využí-
vanej po�nohospodárskej pôdy, (2)
grafická príloha s vyznačením využí-
vanej po�nohospodárskej pôdy pod�a
predchádzajúceho bodu a (3) spomí-
nané čestné vyhlásenie, ktoré žiada-
te� predkladá len pri prvej žiadosti
o vyrovnávací príspevok.

Odo dňa 1. mája 2008 bude tiež účin-
né osobitné ustanovenie nariadenia,
na základe ktorého bude možné po-
skytova� na vyrovnávací príspevok
preddavok, a to až do výšky 70 % zo
sumy vypočítanej pod�a zisteného
stavu po administratívnej kontrole. 

Žiados� 
o poskytnutie
vyrovnávacieho
príspevku

ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI MÔŽU ŽIADAŤ 
O VYROVNÁVACÍ PRÍSPEVOK
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Zníženie sumy
vyrovnávacieho
príspevku

Zmena plánu 
účastníkom plánu 

Lehota 
na predkloženie
reštrukturalizač-
ného plánu

Schva�ovacia
schôdza verite�ov

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 
20. ČASŤ. REŠTRUKTURALIZAČNÝ PLÁN. 

Reštrukturalizačný plán je osobitným
druhom zmluvy medzi dlžníkmi a ve-
rite�mi, prípadne tretími osobami, kto-
rých práva a povinnosti sú plánom
dotknuté. Plán, ktorý vypracúva pred-
kladate�, je preto len návrhom zmlu-
vy, ktorý musí by� schválený. Schva-
�ovací proces prebieha v dvojstupňo-
vej forme, ke�že reštrukturalizačný
plán najprv podlieha schváleniu veri-
te�mi a následne aj schváleniu sú-
dom. Až schválenie reštrukturalizač-
ného plánu súdom potom spôsobuje
právne účinky.

Záverečný návrh plánu sa musí na
predbežné schválenie verite�skému
výboru predloži� do 90 dní od povole-
nia reštrukturalizácie. Túto lehotu je
možné predĺži�, ak o to predkladate�
plánu verite�ský výbor požiada a jeho
žiados� bude dôvodná. Ak k predĺže-
niu lehoty dôjde, informáciu o ňom je
správca spolu s odôvodnením verite�-
ského výboru povinný bezodkladne
po doručení zápisnice zo zasadnutia
verite�ského výboru zverejni� v Ob-
chodnom vestníku. Ak by predkla-
date� plánu v zákonnej lehote návrh
plánu verite�skému výboru vôbec ne-
predložil, správca je povinný bezod-
kladne požiada� súd o vyhlásenie
konkurzu.

Pri schva�ovaní a tvorbe plánu patrí
významné miesto verite�skému výbo-
ru. Popri kompetencii predĺži� lehotu
na predloženie plánu predkladate�ovi
plánu mu patrí i povinnos� schváli� už

predložený návrh plánu, a to v lehote
15 dní od jeho predloženia. Ak by mal
verite�ský výbor k návrhu plánu výhra-
dy, môže urči� predkladate�ovi plánu
lehotu nie dlhšiu ako 15 dní, v ktorej
môže plán prepracova�. O schválení
alebo zamietnutí plánu potom v ta-
komto prípade verite�ský výbor roz-
hodne do 15 dní od predloženia pre-
pracovaného plánu. Neschválenie
predloženého plánu verite�ským vý-
borom zákon sankcionuje v takomto
prípade povinnos�ou správcu bezod-
kladne požiada� súd o vyhlásenie
konkurzu. 

Ak verite�ský výbor predložený návrh
plánu schváli, je povinný bezodklad-
ne požiada� správcu o zvolanie schva-
�ovacej schôdze verite�ov. Platí, že
po schválení plánu verite�ským výbo-
rom zákon umožňuje opravova� z pod-
netu predkladate�a plánu len zjavné
chyby v písaní alebo počítaní alebo
iné zrejmé nesprávnosti. Akéko�vek
iné zmeny plánu z podnetu jeho pred-
kladate�a sú zo zákona zakázané. 

Reštrukturalizačný plán však napriek
tomu možno meni� aj v tejto etape,
a to v prípade, ak zmenu plánu na-
vrhne účastník plánu. Zo zákona má
totiž každý účastník plánu právo naj-
neskôr siedmy deň pred konaním
schva�ovacej schôdze písomne, pro-
stredníctvom správcu, požiada� pred-
kladate�a plánu o (1) podrobnejšie
vysvetlenie ustanovení plánu, (2)
opravu zjavnej chyby v písaní alebo

Reštrukturalizačný
plán

Verite�ský výbor

Nariadenie �alej umožňuje PPA
rozhodnú� o znížení sumy vyrovnáva-
cieho príspevku, a to v prípade, ak
(1) žiadate� nedodrží dobré po�no-
hospodárske a environmentálne pod-
mienky, (2) sa zistia na základe vyko-
naných kontrol rozdiely medzi sku-
točnou výmerou po�nohospodárskej
pôdy, ktorú obhospodaruje žiadate� 
a výmerou, ktorú žiadate� uviedol 
v žiadosti. Ak by žiadate� porušil zá-
väzok uvedený v čestnom vyhlásení,
v zmysle nariadenia povinný vráti�

agentúre poskytnutý vyrovnávací prí-
spevok. Vyrovnávací príspevok však
nevráti, ak by (1) nastal prípad vyššej
moci, (2) fyzická osoba ukončila po�-
nohospodársku činnos� a jej záväzok
prevzala iná osoba, (3) právnická
osoba zanikla bez likvidácie v dô-
sledku predaja po�nohospodárskeho
podniku a nadobúdate� sa zaviazal
prevzia� záväzok na zvyšok obdobia,
či ak by (4) došlo k zrušeniu zara-
denia do niektorej znevýhodnenej
oblasti.
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Zvolanie
schva�ovacej
schôdze

Uznášania-
schopnos�
schva�ovacej
schôdze 
a hlasovanie

počítaní alebo inej zrejmej nespráv-
nosti plánu, (3) zaradenie svojej po-
h�adávky do inej skupiny, ako bola
zaradená predkladate�om plánu, (4)
zaradenie svojho majetkového práva
akcionára do inej skupiny, ako bolo
zaradené predkladate�om plánu, alebo
o (5) zaradenie svojej zabezpečenej
poh�adávky do skupiny pre nezabez-
pečené poh�adávky v inom rozsahu
ako v rozsahu určenom predkladate-
�om plánu. Doručené žiadosti účast-
níkov plánu je správca povinný prie-
bežne usporadúva� do preh�adného
zoznamu, v ktorom sa uvádza deň
doručenia žiadosti, označenie žiada-
te�a a obsah žiadosti. Správca je tiež
povinný zabezpeči�, aby účastníci
plánu mohli do priebežného zoznamu
žiadostí, ako aj úplného zoznamu
žiadostí nahliada� v jeho kancelárii.
Každú žiados� účastníka plánu je
predkladate� povinný posúdi� s od-
bornou starostlivos�ou. Ak dospeje
k záveru, že je žiados� odôvodnená,
je predkladate� povinný upravi� plán
pod�a žiadosti. V prípade, ak by bol
predkladate�om plánu dlžník, správca
mu musí vždy doruči� zoznam žia-
dostí na účely ich posúdenia, a to
najneskôr piaty deň pred konaním
schva�ovacej schôdze.

Reštrukturalizačný plán sa následne
schva�uje na schva�ovacej schôdzi.
Tú zvoláva správca do troch dní od
doručenia žiadosti verite�ského výbo-
ru tak, aby sa konala najneskôr do 
30 dní od doručenia žiadosti. Miesto 
a čas konania schva�ovacej schôdze
musí správca urči� tak, aby čo naj-
menej obmedzovali účastníkov plánu
v možnosti zúčastni� sa na zasadnutí
schva�ovacej schôdze. Schôdza sa
zvoláva uverejnením oznámenia o zvo-
laní schva�ovacej schôdze v Obchod-
nom vestníku, pričom lehota medzi
jej zvolaním a jej konaním nesmie by�
kratšia ako 15 dní. Oznámenie o zvo-
laní schva�ovacej schôdze musí vždy
obsahova� (1) miesto a čas konania
schva�ovacej schôdze, (2) oznáme-
nie o schválení plánu verite�ským
výborom spolu s odporučením veri-
te�ského výboru, aby účastníci plánu
oprávnení o schválení plánu hlasova�
za jeho prijatie hlasovali a (3) infor-
máciu, ako a kedy sa môžu účastníci

plánu oboznámi� s obsahom plánu 
v kancelárii správcu.

Schva�ovacej schôdzi predsedá správ-
ca pod doh�adom sudcu alebo ním
povereného vyššieho súdneho úrad-
níka. Právo zúčastni� sa na nej má
každý účastník plánu a ak je dlžní-
kom akciová spoločnos�, aj jej akcio-
nár, bez oh�adu na to, či on sám je
alebo nie je účastníkom plánu. Účas�
dlžníka alebo štatutárnych orgánov
alebo členov štatutárneho orgánu
dlžníka na schva�ovacej schôdzi je
povinná. Čo sa týka zastúpenia, zá-
kon účastníkovi plánu umožňuje zú-
častni� sa na schva�ovacej schôdzi aj
prostredníctvom písomne splnomoc-
neného zástupcu, za podmienky, že
bude pravos� podpisu účastníka plánu
na plnomocenstve úradne osvedčená.

Schva�ovacia schôdza bude uznáša-
niaschopná, ak bude prítomný aspoň
jeden verite� oprávnený hlasova�.
Právo hlasova� má pritom každý
účastník plánu zaradený do niektorej
zo skupín a nemajú ho (1) účastníci
plánu zaradení do skupiny pre plá-
nom nedotknuté poh�adávky v rozsa-
hu týchto poh�adávok a (2) veritelia
poh�adávok popretých čo do právne-
ho dôvodu, vymáhate�nosti, poradia
zabezpečovacieho práva alebo za-
bezpečenia zabezpečovacím právom
v rozsahu týchto poh�adávok. Počet
hlasov sa vyrátava pod�a sumy ziste-
nej poh�adávky tak, že na každú jed-
nu slovenskú korunu zistenej sumy
zistenej poh�adávky má účastník plá-
nu jeden hlas. Podmienený verite�
môže na schva�ovacej schôdzi hlaso-
va� len vtedy, ak vznik ním prihláse-
nej a zistenej podmienenej poh�adáv-
ky závisí od splnenia záväzku pod-
mieneným verite�om za dlžníka a ve-
rite� oprávnený požadova� splnenie
záväzku od podmieneného verite�a
na schva�ovacej schôdzi v rozsahu
podmienenej poh�adávky svoje hla-
sovacie právo neuplatní alebo si svo-
ju poh�adávku v rozsahu podmiene-
nej poh�adávky v reštrukturalizácii
neprihlási. Toto právo podmienené-
mu verite�ovi zanikne, ak sa vznik
ním prihlásenej podmienenej poh�a-
dávky stane nemožným. Ak je pod-
mienených verite�ov, ktorí sú povinní



plni� za dlžníka tomu istému verite�ovi
pre tú istú poh�adávku viac, môžu vy-
konáva� hlasovacie práva spojené 
s ich prihlásenými podmienenými po-
h�adávkami, len ak si zvolia spoloč-
ného zástupcu a tieto hlasovacie
práva pritom môžu vykonáva� len 
v rozsahu, v akom sú povinní plni� za
dlžníka. Na účely hlasovania akcio-
nárov dlžníka zaradených do niekto-
rej zo skupín sa počet ich hlasov určí
pod�a osobitného predpisu. 

Ako sme spomenuli, na schva�ovacej
schôdzi možno hlasova� osobne ale-
bo prostredníctvom zástupcu. Ak
bolo hlasovanie schva�ovacej schô-
dze o prijatí plánu odročené, za prija-
tie plánu možno hlasova� aj písomne.
Písomné hlasovanie je platné, ak je
doručené správcovi najneskôr deň
pred hlasovaním o prijatí plánu, pra-
vos� podpisu písomne hlasujúceho je
úradne osvedčená a z obsahu pí-
somného hlasovania je nepochybné,
či hlasujúci hlasoval za prijatie plánu
alebo proti prijatiu plánu. Výsledky pí-
somného hlasovania spracuje správca
do zápisnice o písomnom hlasovaní.

Pred hlasovaním o prijatí plánu pred-
sedajúci na schva�ovacej schôdzi
otvorí rozpravu. V rozprave predkla-
date� plánu odpovie na všetky žia-
dosti zapísané do zoznamu žiadostí
a vysvetlí každú opravu alebo zmenu
urobenú v pláne po jeho schválení
verite�ským výborom. Po zodpove-
daní každej žiadosti má prítomný
žiadate� právo na vyjadrenie svojho
stanoviska v rozsahu troch minút.
Predsedajúci môže urči� žiadate�ovi
na jeho žiados� väčší časový priestor
na prednesenie jeho stanoviska.
Rozprava zo schva�ovacej schôdze
sa zaznamená. O prijatí plánu sa hla-
suje hne� po skončení rozpravy. Ak 
z rozpravy vyplynie potreba urobi� 
v pláne zmeny, predsedajúci môže
hlasovanie o prijatí plánu o 15 dní
odroči�, prípadne, ak nastanú po-
chybnosti, môže navrhnú�, aby sa
o odročení hlasovalo. Ak došlo k odro-
čeniu hlasovania o prijatí plánu,
predsedajúci musí do dvoch dní zve-
rejni� v Obchodnom vestníku deň 
a miesto pokračovania schva�ovacej
schôdze, dôvody odročenia hlasova-

nia o prijatí plánu a informáciu, kde 
a kedy možno nahliadnu� do plánu 
v znení zmien urobených pod�a pri-
pomienok schva�ovacej schôdze.

Účastníci plánu prítomní na schva-
�ovacej schôdzi sa zapisujú do listiny
prítomných. Ak sa hlasovanie o prijatí
plánu odročilo, listina prítomných sa
vyhotovuje osobitne pre každú čas�
schva�ovacej schôdze. Správnos� lis-
tiny prítomných potvrdzujú svojimi
podpismi správca a sudca alebo ním
poverený vyšší súdny úradník prí-
tomný na schva�ovacej schôdzi.

Na prijatie plánu schva�ovacou schô-
dzou sa vyžaduje, aby (1) v každej
skupine pre zabezpečené poh�adáv-
ky hlasovala za prijatie plánu nadpo-
lovičná väčšina hlasujúcich verite�ov
so zistenou sumou zistených poh�a-
dávok vyššou ako 1 % zistenej sumy
všetkých zistených zabezpečených
poh�adávok danej skupiny, ak ich hla-
sy v danej skupine súčasne presahu-
jú dvojtretinovú väčšinu hlasov hlasu-
júcich verite�ov počítanú pod�a ziste-
nej sumy ich zistených poh�adávok,
(2) v každej skupine pre nezabezpe-
čené poh�adávky hlasovala za prijatie
plánu nadpolovičná väčšina hlasujú-
cich verite�ov so zistenou sumou zis-
tených poh�adávok vyššou ako 1 %
zistenej sumy všetkých zistených ne-
zabezpečených poh�adávok danej
skupiny, ak ich hlasy v danej skupine
súčasne presahujú väčšinu hlasov
hlasujúcich verite�ov počítanú pod�a
zistenej sumy ich zistených poh�adá-
vok, (3) v každej skupine pre majet-
kové práva akcionárov hlasovala za
prijatie plánu nadpolovičná väčšina
hlasov hlasujúcich akcionárov v da-
nej skupine počítaná pod�a počtu ich
hlasov a (4) za prijatie plánu hlasovali
prítomní veritelia s nadpolovičnou
väčšinou hlasov počítaných pod�a
zistenej sumy ich zistených poh�adá-
vok. Súhlas dlžníka s prijatím plánu
sa vyžaduje, len ak je fyzickou oso-
bou a plán predkladá správca. Zákon
tiež pozná domnienku súhlasu dlžní-
ka, ke�že v prípade, ak dlžník do
piatich dní pred konaním schva�o-
vacej schôdze nepodá na súde proti
predloženému plánu písomne ná-
mietky, zákon prezumuje, že je sú-
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hlas dlžníka daný. Ak dlžník námietky
podá, o jeho námietkach musí súd
vždy a bezodkladne upovedomi� pred-
kladate�a plánu.

Po prijatí plánu schva�ovacou schôd-
zou bude nasledova� potvrdenie plá-
nu súdom.
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VLÁDA NAVRHUJE ZMENU ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

V minulých dňoch vláda SR predsta-
vila svoj legislatívny zámer, ktorým
by mal výrazne zasiahnu� do znenia
zákona číslo 455/1991 Zb. živnosten-
ského zákona.

Navrhujú sa predovšetkým zmeny
v právnej úprave činností, ktoré ne-
možno považova� za živnos�. Väčši-
na z navrhovaných úprav má kozme-
tický charakter, avšak niektoré budú
ma� na podnikate�skú prax podstatne
závažnejší dosah. Predovšetkým, ak
bude navrhovaná novela zákona pri-
jatá, od jej účinnosti sa budú činnos�
odborného lesného hospodára a výkon
podnikate�skej činnosti pri vykonávaní
činnosti výrobcu a zástupcu výrobcu
vozidla, systému, komponentu alebo
samostatnej technickej jednotky na
základe osobitného predpisu považo-
va� za živnos�. Naopak, novela spres-
ňuje a integruje doposia� zaužívaný
výklad, pod�a ktorého nemožno za živ-
nos� považova� činnos� psychológov. 

V nadväznosti na zmeny súvisiace
s vymedzením predmetu činností,
ktorý možno považova� za živnos�,
ktoré pod�a návrhu bude či nebude
možné �alej považova� za živnos�,
vláda navrhuje aj prechodné ustano-
venia. Pod�a nich v podnikate�skej
činnosti, ktorá sa stane od 1. septem-
bra 2007 živnos�ou, budú môc� fyzic-
ké osoby a právnické osoby, ktoré
oprávnenie na podnikanie získali
pod�a osobitných predpisov, pokra-
čova� vo svojej činnosti do 31. marca
2008 a po uplynutí tejto lehoty toto
ich oprávnenie zanikne. Tie živnos-
tenské oprávnenia, ktoré boli získané
do 1. septembra 2007, ostanú zacho-
vané, ak ide o činnosti, ktoré budú za
živnos� považované aj po novele.

Návrh novely zasahuje aj do právnej
úpravy zodpovedného zástupcu. Po-

d�a návrhu bude musie� by� zodpo-
vedný zástupca ako fyzická osoba
ustanovená podnikate�om, prostred-
níctvom ktorej zabezpečuje odborné
vykonávanie činnosti počas prevádz-
kovania živnosti, na�alej vo vz�ahu
k podnikate�ovi v pracovnom pomere,
toto však nebude plati�, ak pôjde 
o manžela (manželku) podnikate�a ale-
bo podnikate�ovho predka, potomka či
súrodenca a v prípade právnickej oso-
by aj ak pôjde o jej spoločníka alebo
člena. Každý zodpovedný zástupca
bude musie� ma� bydlisko na území
SR, prípadne iné oprávnenie na pobyt. 

Vládny návrh novely by mal prinies�
i zrušenie povinnosti podnikate�a du-
plicitne oznamova� zriadenia a zruše-
nie prevádzkarne aj inému živnosten-
skému úradu než tomu, v územnom
obvode ktorého je sídlo podnikate�a.
To znamená, že ak sa prevádzkareň
zriadi či zruší v inom územnom obvo-
de, nebude ma� podnikate� povinnos�
oznamova� toto zriadenie či zrušenie
svojmu živnostenskému úradu a sú-
časne aj tomu živnostenskému úra-
du, v územnom obvode ktorého sa
bude prevádzkareň nachádza�, ako
tomu bolo doposia�. 

Zmeny by mali nasta� aj v právnej
úprave zákonom požadovanej odbor-
nej praxe, a to smerom k značnej li-
beralizácii. Doklady o odbornej spô-
sobilosti (napríklad výučný list či do-
klad potvrdzujúci aspoň trojročnú
prax v odbore) bude možné na účely
živnostenského zákona nahradi� aj
(1) výučným listom alebo iným dokla-
dom o riadnom ukončení príbuzného
odboru a dokladom o vykonaní ná-
slednej najmenej jednoročnej praxe
v odbore alebo dvojročnej praxe 
v príbuznom odbore, alebo (2) vy-
svedčením o maturitnej skúške na
strednej odbornej škole alebo na



strednom odbornom učilišti alebo na
gymnáziu s predmetmi odbornej vý-
chovy alebo na nadstavbovom alebo
pomaturitnom štúdiu v rovnakom od-
bore a dokladom o vykonaní násled-
nej najmenej jednoročnej praxe v od-
bore alebo dvojročnej praxe v príbuz-
nom odbore, alebo (3) dokladom 
o ukončení strednej školy, ak nejde 
o prípady uvedené v bodoch 1 a 2 
a osvedčením o získanom vzdelaní
pre príslušnú živnos� v akreditovanej
vzdelávacej ustanovizni a dokladom
o vykonaní následnej najmenej dvoj-
ročnej praxe v odbore alebo trojroč-
nej praxe v príbuznom odbore, alebo
(4) diplomom o absolvovaní vysokej
školy v príslušnom odbore a dokla-
dom o vykonaní následnej najmenej
jednoročnej praxe v odbore alebo
dvojročnej praxe v príbuznom odbo-
re, alebo (5) dokladom o vzdelaní
uvedeným v bodoch 1 až 4 alebo
osvedčením o získanom vzdelaní
v akreditovanej vzdelávacej ustano-

vizni a osvedčením o vykonaní kvali-
fikačnej skúšky pred skúšobnou komi-
siou, alebo (6) dokladom o vykonaní
najmenej desa�ročnej praxe v odbo-
re, od ukončenia ktorej neuplynuli
viac ako tri roky. Vo všetkých, ale
predovšetkým v šiestom bode, pôjde
najmä o remeselné živnosti. 

Navrhovaná novela zasahuje i do sú-
časnej úpravy ude�ovania živnosten-
ských oprávnení. Živnostenský list,
ktorý je preukazom živnostenského
oprávnenia, musí spĺňa� podmienku
jednoznačnosti a preh�adnosti. Pod�a
vlády SR však túto funkciu už neplní
adekvátne. Z tohto dôvodu vláda na-
vrhuje obmedzi� počet predmetov
podnikania uvádzaných na živnos-
tenskom liste na jeden a súčasne na-
vrhuje aj zníženie správneho poplat-
ku za jeho vydanie. 

Navrhovaná účinnos� novely je usta-
novená na deň 1. septembra 2007.
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PRIPRAVUJE SA V NR SR: NOVELA ZÁKONA 
O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

Do NR SR bol predložený návrh zá-
kona, ktorý má novelizova� zákon
o konkurze a reštrukturalizácii a ktorý
podstatne zasahuje do pôvodnej filo-
zofie podávania návrhov na vyhláse-
nie konkurzu. Táto filozofia spočíva
v ochrane podnikate�ov pred špeku-
latívnym podávaním návrhov, ke�že
pod�a súčasnej právnej úpravy je
treba, aby mal verite� poh�adávku pri-
znanú rozhodnutím súdu alebo dolo-
ženú písomným uznaním s úradne
osvedčeným podpisom dlžníka.

Cie�om preloženého návrhu zákona je
odstráni� reštrikciu na strane verite�-
ských návrhov na vyhlásenie konkur-
zu. Návrh vychádza z poznania, že
verite�, ak má poh�adávku priznanú
rozhodnutím súdu, nemá záujem rieši�
jej uspokojenie iniciovaním konkurz-
ného konania, ktoré predstavuje ko-
lektívne uspokojenie verite�ov, ale rie-
ši jej uspokojenie individuálne, pro-
stredníctvom exekúcie. To však zá-
sadným spôsobom dopadá na uspo-
kojenie ostatných verite�ov a narúša

zásadu ich pomerného uspokojenia.
Ak veritelia majú záujem blokova� vše-
tok majetok dlžníka (zabráni� dlžníkovi
zbavovania sa majetku) a domáha� sa
vyhlásenia konkurzu a kolektívneho
uspokojenia ich poh�adávok, musia sa
najprv domáha� na súde vydania roz-
hodnutia, to musí nadobudnú� právo-
platnos� a až potom môžu poda� návrh
na vyhlásenie konkurzu. Týmto časo-
vo zdĺhavým postupom, ktorého dĺžku
veritelia nemôžu ani ovplyvni�, získa
dlžník čas na úkony, ktoré môžu ma�
za následok nižšie uspokojenie ich po-
h�adávok vo vyhlásenom konkurze.
Predpoklada� súčinnos� dlžníka v tom
zmysle, že by vyšiel v ústrety verite-
�om a podpísal uznanie poh�adávky 
s úradne osvedčeným podpisom, aby
ho mohli použi� na vyhlásenie konkur-
zu, je neprezieravé.

Pod�a navrhovanej novely by preto
malo plati�, že platobnú neschopnos�
dlžníka možno odôvodnene predpok-
lada� vtedy, ak je dlžník viac ako 30
dní v omeškaní s plnením aspoň
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dvoch peňažných poh�adávok aspoň
dvoch verite�ov, napriek tomu, že bol
verite�mi týchto poh�adávok písomne
vyzvaný na ich zaplatenie. V návrhu
na vyhlásenie konkurzu by potom bol
verite� povinný označi� svoju poh�a-
dávku, pre ktorú podáva návrh, a po-
h�adávku druhého verite�a a pripoji� 
k nemu listiny, ktoré preukazujú jeho
poh�adávku, ktorá mu zakladá opráv-
nenie poda� návrh. Poh�adávka veri-
te�a, ktorý podáva návrh, by sa pova-
žovala za preukázanú, ak by bola (1)
uznaná dlžníkom na listine s úradne
osvedčeným podpisom dlžníka alebo
(2) doložená právoplatným rozhod-

nutím súdu alebo iného orgánu alebo
(3) doložená potvrdením audítora, že
navrhovate� poh�adávku eviduje v úč-
tovníctve. V prípade, že ide o poh�a-
dávku nadobudnutú prevodom alebo
prechodom, by sa poh�adávka pova-
žovala za preukázanú aj (4) potvr-
dením audítora, že poh�adávka evi-
dovaná v účtovníctve navrhovate�a
má doložený dôvod vzniku, ak ide
o navrhovate�a, ktorý je povinný vies�
účtovníctvo.

Predkladatelia návrhu novely navrhu-
jú, aby zákon nadobudol účinnos�
dňa 1. augusta 2007.
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