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1. K ROČNÉMU ZÚČTOVANIU POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Ak si poistenec nesplní svoju povinnos� poda� ročné zúčtovanie poistného na verejné 
zdravotné postenie do 30. júna 2006, hrozí mu pokuta od Úradu pre doh�ad nad zdravotnou
starostlivos�ou až do výšky 5 000 Sk, ak ide o zamestnanca a až do výšky 100 000 Sk, 
ak ide o zamestnávate�a. O tejto a �alších Vašich povinnostiach Vás aktuálne informujeme.

2. ZMENY V PRÁVNEJ ÚPRAVE ZÁJAZDOV A PODNIKANIA CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ
Dňa 16. marca 2006 prijala NR SR zákon č. 186/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr (zákon o zájazdoch). Nová právna úprava so sebou prinesie hne� nieko�ko zmien.

3. PRÁVNA ÚPRAVA KONURZU A REŠTRUKTURALIZÁCIE. 
9. ČASŤ. ÚČINKY VYHLÁSENIA KONKURZU
Vyhlásením konkurzu sa zo zákona zasahuje do niektorých existujúcich právnych vz�ahov
úpadcu tak, že sa bu� menia, prípadne rušia alebo novo zakladajú. Vyhlásenie konkurzu
teda spôsobuje, predovšetkým v oblasti majetkových práv a záväzkov, isté zákonné účinky,
ktoré pre Vás ULC Čarnogurský Pro Bono zhŕňa v nasledovnom texte. 

4. ZMENA ZÁKONA O SPOTREBITE�SKÝCH ÚVEROCH
ULC Čarnogurský Pro Bono Vám predstaví zmeny súvisiace s novelou zákona 
o spotrebite�ských úveroch. Novela je účinná od 1. júla 2006 a od tohto dňa sa ňou nanovo
upravujú niektoré podmienky poskytovania spotrebite�ského úveru, náležitosti zmluvy 
o spotrebite�skom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebite�a spojených 
s poskytovaním spotrebite�ského úveru a �alšie opatrenia na ochranu spotrebite�a. 

5. ÚDAJE O SPOLOČNÍKOCH DO REGISTRA ÚVEROV A ZÁRUK
Vrátime sa k vykonávacej úprave novely zákona o bankách, ktorú sme Vám predstavili 
v minulom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR - AUDIOVIZUÁLNY ZÁKON
Stručne Vás oboznámime s chystanou novou úpravou na úseku kultúry a zábavného 
priemyslu, s návrhom zákona o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania
audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon). 
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Ak si poistenec nesplní svoju po-
vinnos� poda� ročné zúčtovanie
poistného na verejné zdravotné
postenie (ročné zúčtovanie) do 
30. júna 2006, hrozí mu pokuta od
Úradu pre doh�ad nad zdravotnou
starostlivos�ou až do výšky 5 000 Sk,
ak ide o zamestnanca a až do výš-
ky 100 000 Sk, ak ide o zamestná-
vate�a. Pri ukladaní pokuty bude
úrad prihliada� na závažnos�, čas
trvania a dôsledky porušenia po-
vinnosti ustanovenej zákonom, pri-
čom sankcionované bude tohto 
roku len nesplnenie povinnosti, nie
skutočnos�, že sa došlo napríklad
k zlému, nesprávnemu vyplneniu
tlačiva.

Povinnos� poda� ročné zúčtovanie
poistného majú (1) každá SZČO,
teda i konate� bez oh�adu na to,
ako dlho mala v roku 2005 živnos�
a bez oh�adu na to, či činnos� sku-
točne vykonávala a či z nej dosiah-
la príjem, pričom SZČO musí vyko-
na� ročné zúčtovanie sama, (2)  sa-
moplatite�, ak mal príjem za mesia-
ce september až december 2005
spolu vyšší ako 13 000 Sk, (3) pois-
tenec štátu (dôchodca, študent), ak
mal príjem len z dohôd vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru za
mesiace september až december
2005 spolu vyšší ako 13 000 Sk 
a (4) zamestnanec, ktorý mal po-
čas roka 2005 „kolísavé“ príjmy, t. j.
mal mesiace s príjmom do 43 095
Sk a mal čo i len jeden mesiac 
s príjmom vyšším ako 43 095 Sk.

Ročné zúčtovanie za rok 2005 nie
je povinný poda� (1) poistenec, kto-
rý bol celý rok 2005 poistencom
štátu (študent, dôchodca a od 1. 9.
2005 do 31. 12. 2005 jeho vymeria-
vací základ (napr. z dohôd o vyko-
naní práce) nepresiahol 13 000 Sk,
(2) poistenec, za ktorého od januá-
ra 2005 do augusta 2005 platil
poistné štát, a potom za september
2005 až december 2005 bol tzv.
dobrovo�ne nezamestnanou oso-
bou — samoplatite�om — a súčasne
v období od 1. 9. 2005 do 31. 12.

2005 jeho príjem pod�a § 5 (príjmy
zo závislej činnosti) a § 6 (príjem
z podnikania a inej samostat-
nej zárobkovej činnosti) zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
nepresiahol sumu 13 000 Sk, (3)
zamestnanec, ak jeho príjem v žiad-
nom mesiaci u všetkých zamestná-
vate�ov spolu nepresiahol sumu 
43 095 Sk a nemal iné príjmy
(príjmy z dohôd o vykonaní práce
počas zamestnaneckého pomeru
sa sem nezapočítavajú) a teda výš-
ka poistného vypočítaného z celo-
ročného príjmu za rok 2005 bude
prakticky rovnaká ako úhrn pred-
davkov zaplatených za rok 2005
a (4) zamestnanec, ak jeho príjem
vo všetkých mesiacoch a u každé-
ho zamestnávate�a presiahol sumu
43 095 Sk mesačne a nemal iné
príjmy (príjmy z dohôd o vykonaní
práce počas zamestnaneckého po-
meru sa sem nezapočítavajú) a te-
da výška poistného vypočítaného
z celoročného príjmu za rok 2005 
bude prakticky rovnaká ako úhrn
preddavkov zaplatených za rok
2005.

Ak je výsledkom ročného zúčtova-
nia poistného za rok 2005 nedopla-
tok na poistnom poistenca alebo
zamestnávate�a, je ich povinnos�ou
odvies� tento nedoplatok príslušnej
zdravotnej pois�ovni do 30. sep-
tembra 2006. V prípade neuhrade-
nia je zdravotná pois�ovňa opráv-
nená poda� na úrad návrh na vyda-
nie platobného výmeru, v ktorom si
uplatní voči poistencovi alebo za-
mestnávate�ovi zaplatenie nedo-
platku, príp. úroku z omeškania,
ktorý sa vypočíta z dlžnej sumy ne-
doplatku a počtu dní počnúc od 
1. októbra 2006 do zaplatenia ne-
doplatku na poistnom.

Ak je výsledkom ročného zúčtova-
nia poistného za rok 2005 prepla-
tok na poistnom poistenca alebo
zamestnávate�a, je povinnos�ou
príslušnej zdravotnej pois�ovne
vráti� tento preplatok do 30. sep-
tembra 2006. V prípade neuhrade-
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nia je poistenec alebo zamestnáva-
te� oprávnený poda� na úrad návrh
na vydanie platobného výmeru,
v ktorom si uplatní vrátenie pre-
platku, príp. aj zaplatenie úroku

z omeškania, ktorý sa vypočíta
z dlžnej sumy nedoplatku a počtu
dní počnúc od 1. októbra 2006 do
vrátenia preplatku na poistnom.

2

Predmet zákona 
a predmet 
podnikate�ského
oprávnenia

Nové zákonné
povinnosti

Výška zmluvného
poistenia po novom

ZMENY V PRÁVNEJ ÚPRAVE ZÁJAZDOV 
A PODNIKANIA CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ

Dňa 16. marca 2006 prijala NR SR
zákon č. 186/2006 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 281/2001
Z. z. o zájazdoch, podmienkach
podnikania cestovných kancelárií
a cestovných agentúr (zákon o zá-
jazdoch), pričom nová právna úpra-
va so sebou prinesie hne� nieko�-
ko zmien. Účinnos� nadobudne no-
vela 1. júna 2006 tak, aby bolo ces-
tovným kanceláriám umožnené do-
konči� zimnú sezónu ešte pod�a
pôvodnej právnej úpravy.

Zákonom č. 186/2006 Z. z. sa pre-
dovšetkým precizoval dovtedajší
predmet právnej úpravy, ktorý sa
doposia� mylne vykladal v tom
zmysle, že sa zákon týka len čin-
ností cestovných kancelárií a ces-
tovných agentúr. Nová právna
úprava už jednoznačnejšie vyme-
dzuje svoj predmet tak, že sa zákon
týka úpravy spôsobu organizovania
zájazdov a niektorých podmienok
podnikania cestovných kancelárií
a cestovných agentúr, týka sa teda
každého, kto organizuje zájazd.
Novela doplnila o predmet opráv-
nenia cestovných kancelárií a ces-
tovných agentúr o možnos� (1)
organizova�, ponúka� a predáva�
jednotlivé služby alebo ich kombi-
nácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie
ako 24 hodín a nezahŕňajú ubyto-
vanie na celú noc a (2) poskytova�
činnos� sprievodcu v cestovnom ru-
chu.

K povinnostiam cestovnej kancelá-
rie sa pridala povinnos� písomne
poveri� zástupcu, na ktorého sa
môže objednávate� v �ažkostiach
v priebehu celého zájazdu obráti�
so žiados�ou o pomoc, a ktorý je

oprávnený prijíma� a vybavova�
reklamácie počas zájazdu. Novo
sa zadefinoval pojem sprievodca
v cestovnom ruchu. Pod�a novely
je ním fyzická osoba, ktorá sprevá-
dza objednávate�ov a v dohodnu-
tom jazyku podáva výklad o kultúr-
nom a prírodnom dedičstve a má
odbornú spôsobilos�, na ktorú má
osvedčenie o vzdelaní.

Zmeny nastali tiež vo výške povin-
ného zmluvného poistenia, ktoré je
cestovná kancelária zo zákona po-
vinná dohodnú� pre každý zájazd.
Pod�a predchádzajúcej právnej
úpravy platila a ešte nieko�ko dní
bude plati� pre výšku poistnej sumy
30 % sadzba obratu zo zájazdovej
činnosti. Sadzba sa však novelou
znížila s oh�adom na to, aby za�a-
ženie cestovných kancelárií na Slo-
vensku neviedlo k zníženiu ich
konkurencieschopnosti v rámci eu-
rópskeho konkurenčného priesto-
ru. Od 1. júna 2006 platí, že ces-
tovná kancelária je povinná do-
hodnú� povinné zmluvné poistenie
zájazdu na dostatočnú poistnú 
sumu vo výške minimálne 25% roč-
ných plánovaných tržieb z predaja
zájazdov. Ak tieto tržby majú by�
nižšie než v predchádzajúcom ro-
ku, cestovná kancelária je povinná
dohodnú� povinné zmluvné poiste-
nie na poistnú sumu vo výške mini-
málne 25 % týchto tržieb v pred-
chádzajúcom roku. Ak by nebolo
dohodnuté poistenie zájazdu, platí
pre cestovnú kanceláriu nová po-
vinnos� dohodnú� bankovú záruku,
ktorá zabezpečí objednávate�ovi
voči cestovnej kancelárii alebo tre-
tej osobe právo na rovnaké plnenie
ako pri postení zájazdu.



Vyhlásením konkurzu sa zo zákona
zasahuje do niektorých existujú-
cich právnych vz�ahov úpadcu tak,
že sa bu� menia, prípadne rušia
alebo novo zakladajú. Vyhlásenie
konkurzu teda spôsobuje, predo-
všetkým v oblasti majetkových práv
a záväzkov, isté zákonné účinky,
ktoré pre Vás ULC Čarnogurský
Pro Bono sumarizuje v nasledov-
nom texte. Patria k nim najmä účin-
ky v oblasti (1) úkonov týkajúcich
sa nakladania s majetkom úpadcu,
(2) likvidácie právnických osôb, (3)
zmluvných vz�ahov, (4) súdnych
konaní, exekúcie a iných konaní,
(5) zabezpečenia záväzkov, (6) za-
počítania a postúpenia poh�adá-
vok, (7) jednostranných právnych
úkonov, (8) bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov a (9) pra-
covnoprávnych vz�ahov.

Základnou otázkou vždy je, ako
naklada� s majetkom úpadcu. Pla-
tí, že oprávnenie úpadcu naklada�
s majetkom podliehajúcim konkur-
zu a oprávnenie kona� za úpadcu
vo veciach týkajúcich sa tohto ma-
jetku prechádza hne� po vyhláse-
ní konkurzu na správcu, pričom
správca koná v mene a na účet
úpadcu. Ak počas konkurzu vyko-
ná úpadca akýko�vek právny úkon,
ktorým dôjde ku kráteniu jeho 
majetku, považuje zákon tento
právny úkon voči verite�ovi za ne-
účinný. Nie je však dotknutá jeho
platnos�, čo znamená, že zákon na
jednej strane chráni dobromy-
se�ného nadobúdate�a a na strane
druhej chráni i oprávnené záujmy
verite�a.

Dlžníci sú počas konkurzu povinní
plni� poh�adávky, ktoré majú voči
úpadcovi a ktoré podliehajú kon-
kurzu, správcovi. Ak by dlžník spl-
nil svoj záväzok inej osobe ako
správcovi, jeho záväzok týmto spl-
nením nezaniká, ibaže by sa jeho
plnenie nejakým spôsobom správ-
covi dostalo. Ak dostane úpadca
dar, poprípade dedí, dar alebo de-
dičstvo musí vždy prija�. Odmietnu�

ich môže len v prípade, ak s tým
správca súhlasí.

Ak sa konkurz vyhlási na majetok
právnickej osoby v likvidácii, vyhlá-
sením konkurzu sa likvidácia práv-
nickej osoby až do zrušenia kon-
kurzu prerušuje. Za svoju činnos�
má likvidátor nárok na odmenu,
ktorú určí súd na návrh likvidátora
a odmena likvidátora sa považuje
za poh�adávku proti podstate.

Ak úpadca pred vyhlásením kon-
kurzu uzatvoril zmluvu o vzájom-
nom plnení, ktorú úpadca už splnil,
avšak druhá zmluvná strana zmlu-
vu v čase vyhlásenia konkurzu ešte
nesplnila alebo zmluvu splnila len
čiastočne, správca môže požado-
va� splnenie zmluvy alebo môže od
zmluvy odstúpi�. Ak druhá zmluvná
strana zmluvu o vzájomnom plnení
už čiastočne splnila, správca môže
od zmluvy odstúpi� len v rozsahu,
v akom druhá strana ešte nesplnila
svoje záväzky. Ak úpadca pred
vyhlásením konkurzu uzatvoril
zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú
druhá zmluvná strana už splnila,
avšak úpadca v čase vyhlásenia
konkurzu zmluvu ešte nesplnil ale-
bo zmluvu splnil len čiastočne, dru-
há zmluvná strana môže od zmluvy
v rozsahu úpadcom nesplnených
záväzkov odstúpi�. Nároky druhej
zmluvnej strany z odstúpenia od
zmluvy však možno v konkurze
uplatni� len prihláškou ako podmie-
nenú poh�adávku. Ak úpadca pred
vyhlásením konkurzu uzatvoril
zmluvu o vzájomnom plnení, ktorú
úpadca ani druhá zmluvná strana
v čase vyhlásenia konkurzu ešte
nesplnili, alebo ktorú si navzájom
splnili len čiastočne, správca, ako
aj druhá zmluvná strana môže od
zmluvy v rozsahu ešte navzájom
nesplnených záväzkov odstúpi�.
Nároky druhej zmluvnej strany
z odstúpenia od zmluvy však mož-
no v konkurze uplatni� len prihláš-
kou ako podmienenú poh�adávku.

Ak úpadca pred vyhlásením kon-
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kurzu uzatvoril zmluvu, ktorej pred-
metom je záväzok na nepretržitú
alebo opakovanú činnos�, alebo
záväzok zdrža� sa určitej činnosti
alebo strpie� určitú činnos�, správ-
ca môže zmluvu vypoveda� v dvoj-
mesačnej výpovednej lehote, ak
mu zo zákona alebo zo zmluvy ne-
vyplýva kratšia lehota na vypove-
danie tejto zmluvy. Zmluvu môže
správca vypoveda� aj v prípade, že
bola dohodnutá na určitý čas. Zmlu-
vu o nájme bytu však môže správ-
ca vypoveda� vždy len za podmie-
nok ustanovených Občianskym zá-
konníkom.

Druhá strana je chránená v zmlu-
vných vz�ahoch tak, že ak je povin-
ná plni� zo zmluvy, ktorú uzatvorila
s úpadcom pred vyhlásením kon-
kurzu vopred, môže svoje plnenie
odoprie� až do času, ke� sa jej po-
skytne alebo zabezpečí vzájomné
plnenie. Nároky, ktoré vznikli dru-
hej zmluvnej strane zo zmluvy, kto-
rú uzatvorila s úpadcom pred vy-
hlásením konkurzu, oh�adom plne-
nia, ktoré poskytla správcovi po
vyhlásení konkurzu, sú poh�adáv-
kou proti podstate. Iné nároky, kto-
ré vznikli druhej zmluvnej strane po
vyhlásení konkurzu zo zmluvy, kto-
rú uzatvorila s úpadcom pred vy-
hlásením konkurzu, možno v kon-
kurze uplatni� len prihláškou ako
podmienenú poh�adávku.

Nesplatné poh�adávky a záväzky
úpadcu, ktoré vznikli pred vyhláse-
ním konkurzu, a ktoré sa týkajú
majetku podliehajúceho konkurzu,
sa od vyhlásenia konkurzu až do
jeho zrušenia stávajú splatnými. To
platí i pre podmienené poh�adávky,
ktoré sa v konkurze uplatňujú pri-
hláškou.

Vyhlásením konkurzu sa prerušujú
všetky súdne a iné konania, ktoré
sa týkajú úpadcovho majetku po-
dliehajúceho konkurzu. V preruše-
ných konaniach možno pokračova�
len ak tak navrhne správca, pričom
sa návrhom správcu tento stáva
účastníkom konania namiesto úpad-
cu. Na účastníkov konania, ktorí
vystupujú na strane úpadcu, pôso-

bí prerušenie konania len vtedy, ak
ide o nerozlučné spoločenstvo ale-
bo o ved�ajšie účastníctvo. Vyhlá-
sením konkurzu sa nikdy nepreru-
šujú: (1) daňové konanie, (2) colné
konanie, (3) konanie o výživnom
pre maloleté deti a (4) trestné ko-
nanie, v ktorom však nemožno roz-
hodnú� o náhrade škody.

Na majetok podliehajúci konkurzu
nemožno počas konkurzu zača�
konanie o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konanie. Ak by sa už ko-
nanie začalo, vyhlásením konkurzu
sa musí zastavi�. Ak v takomto ko-
naní už došlo k speňaženiu majet-
ku podliehajúceho konkurzu, avšak
vý�ažok ešte nebol vyplatený opráv-
nenému, vý�ažok sa stáva súčas-
�ou príslušnej podstaty a trovy ko-
nania sú poh�adávkou proti prísluš-
nej podstate. Ak je oprávneným 
verite� zabezpečenej poh�adávky,
vý�ažok sa vyplatí verite�ovi zabez-
pečenej poh�adávky do výšky jeho
zabezpečenej poh�adávky, ako ke-
by konkurz nebol vyhlásený.

Ak bol pri exekúcii predajom ne-
hnute�nosti udelený príklep ešte
pred vyhlásením konkurzu a udele-
nie príklepu podlieha schváleniu
súdom, súd rozhodne o príklepe na
návrh správcu alebo vydražite�a
pod�a tohto zákona. Ak súd udele-
nie príklepu schváli, stáva sa vy-
dražite� vlastníkom nehnute�nosti
ku dňu udelenia príklepu. Po schvá-
lení príklepu súdom sa vydá pod-
stata správcovi. Súd príklep ne-
schváli, ak najneskôr ku dňu
schválenia príklepu vydražite� ne-
zaplatil najvyššie podanie. V tomto
prípade je vydražite� je povinný (1)
vráti� nehnute�nos� úpadcovi, (2)
vyda� mu úžitky z držby nehnute�-
nosti a (3) nahradi� škodu, ktorú
spôsobil pri hospodárení s nehnu-
te�nos�ou, pričom sa tento majetok
stáva súčas�ou príslušnej podsta-
ty. Súčas�ou podstaty sú aj sumy,
ktoré sa rovnajú záväzkom vydra-
žite�a, ktorý nezaplatil najvyššie
podanie. Vydražite�ovi sa vráti su-
ma rovnajúca sa najvyššiemu
zaplatenému podaniu a úrokom
z neho.
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Ak bol pred vyhlásením konkurzu
pod�a zákona o dobrovo�ných
dražbách udelený príklep k pred-
metu dražby, ktorý podlieha kon-
kurzu a vydražite� dražobníkovi za-
platil cenu dosiahnutú vydražením,
vlastnícke právo alebo iné právo
k predmetu dražby prechádza na
vydražite�a. Vý�ažok dražby sa pri-
tom stáva súčas�ou príslušnej pod-
staty a náklady dražby sú poh�a-
dávkou proti príslušnej podstate.
Ak je navrhovate�om dražby verite�
zabezpečenej poh�adávky, vý�ažok
sa vyplatí verite�ovi zabezpečenej
poh�adávky do výšky jeho zabez-
pečenej poh�adávky, ako keby
konkurz nebol vyhlásený.

Na majetku, ktorý podlieha konkur-
zu, nemôže počas konkurzu vznik-
nú� iné zabezpečovacie právo než
záložné právo, ktoré sa vz�ahuje
na budúci majetok, a to za pod-
mienky, že bolo zriadené a zaregis-
trované v Notárskom centrálnom
registri záložných práv, katastri ne-
hnute�ností alebo osobitnom regis-
tri pred vyhlásením konkurzu. Na
vý�ažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu nemôže
vzniknú� zabezpečovacie právo ani
ako na budúcom majetku. Aký-
ko�vek zabezpečovací prevod prá-
va na zabezpečeného verite�a sa
v konkurze považuje za neúčinný
a zabezpečený verite�, ak zabez-
pečovací prevod práva spôsobom
ustanoveným zákonom prihlásil,
má v konkurze postavenie zabez-
pečeného verite�a so záložným
právom k predmetu zabezpečova-
cieho prevodu práva. Čo sa pora-
dia tohto zabezpečovacieho práva
týka, rozhodujúci je čas prevodu
práva na zabezpečeného verite�a.

Vyhlásením konkurzu zanikajú
úpadcove jednostranné právne úko-
ny, ak sa týkajú majetku podliehajú-
ceho konkurzu, najmä jeho príkazy,
poverenia, plnomocenstvá a prokú-
ry. Ten, komu boli príkazy, povere-
nia, plnomocenstvá alebo prokúry
udelené, je povinný po ich zániku
urobi� ešte všetko, čo neznesie od-
klad tak, aby úpadca neutrpel ujmu
na svojich právach. Takto urobené

úkony majú rovnaké právne účinky,
akoby príkaz, poverenie, plnomo-
censtvo alebo prokúra trvali aj po
vyhlásení konkurzu. Náklady tých-
to úkonov sú poh�adávkou proti
podstate. Vyhlásením konkurzu za-
nikajú aj dovtedy neprijaté úpadco-
ve návrhy na uzavretie zmluvy, ak
sa týkajú majetku podliehajúceho
konkurzu. Návrhy na uzavretie
zmluvy, ktoré úpadca do vyhláse-
nia konkurzu neprijal, môže prija�
len správca.

Vyhlásením konkurzu, ak je úpad-
ca v manželskom vz�ahu, zaniká
bezpodielové spoluvlastníctvo man-
želov. Ak došlo vyhlásením konkur-
zu k zániku BSM alebo ak sa do
vyhlásenia konkurzu už zaniknuté
úpadcovo BSM nevyporiadalo, tre-
ba vykona� jeho vyporiadanie.
Správca môže vykona� vyporiada-
nie BSM namiesto úpadcu, vrátane
podania návrhu na vyporiadanie
BSM príslušným súdom. Môže
uzavrie� i dohodu o vyporiadaní
BSM, ale len vo forme zmieru
schváleného príslušným súdom,
ktoré je potrebné na to, aby takáto
dohoda nadobudla účinnos�. Ak
úpadcovo BSM zaniklo ešte pred
vyhlásením konkurzu, považujú sa
všetky dohody o vyporiadaní BSM,
ktoré sa uzavreli v posledných 
6 mesiacoch pred vyhlásením kon-
kurzu, za neplatné. Ak sa už zača-
lo konanie o vyporiadaní BSM, ale
toto ešte právoplatne neskončilo,
vstupuje dňom vyhlásenia konkur-
zu správca do konania namiesto
úpadcu. Dohody o úprave bezpo-
dielového spoluvlastníctva úpadcu,
ktoré rozširujú rozsah bezpodielo-
vého spoluvlastníctva úpadcu aj na
majetok pôvodne patriaci len úpad-
covi alebo zužujú rozsah bezpodie-
lového spoluvlastníctva úpadcu
v prospech jeho manžela, sú ne-
platné, ak boli uzatvorené 6 mesia-
cov pred vyhlásením konkurzu.
V prípade, ak by úpadca uzavrel
manželstvo v priebehu konkurzu,
zákon ustanovuje, že BSM vzniká
až zrušením konkurzu.

Proti poh�adávke, ktorá vznikla
úpadcovi po vyhlásení konkurzu,
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nie je možné započíta� poh�adáv-
ku, ktorá vznikla voči úpadcovi
pred vyhlásením konkurzu. To isté
platí i pre podmienené poh�adávky,
ktoré sa v konkurze uplatňujú pri-
hláškou. Proti žiadnej úpadcovej
poh�adávke nie je možné započíta�
(1) poh�adávku neprihlásenú záko-
nom predpísaným spôsobom, (2)
prihlásenú poh�adávku nadobud-
nutú prevodom alebo prechodom
po vyhlásení konkurzu a (3) poh�a-
dávku nadobudnutú na základe od-
porovate�ného právneho úkonu.
Zmluvy, ktoré by úpadcovi zakazo-

vali postúpenie jeho poh�adávok
alebo postúpenie poh�adávok, kto-
ré vznikli voči úpadcovi pred vyhlá-
sením konkurzu, sú počas konkur-
zu neúčinné a správca, ako aj veri-
te� môžu tieto poh�adávky postúpi�
na iné osoby.

Vyhlásením konkurzu prechádza na
správcu oprávnenie kona� za úpad-
cu v pracovnoprávnych vz�ahoch vo
vz�ahu k zamestnancom úpadcu
a teda počas konkurzu miesto za-
mestnávate�a koná v správca.
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ZMENA ZÁKONA O SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROCH

Dňa 15. mája vyšiel v Zbierke 
zákonov SR zákon č. 264/2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 258/2001 Z. z. o spotrebite�-
ských úveroch a o zmene a doplne-
ní zákona SNR č. 71/1986 Zb.
o Slovenskej obchodnej inšpekcii
v znení neskorších predpisov
a o zmene zákona č. 634/1992 Zb.
o ochrane spotrebite�a. Zákon je
účinný od 1. júla 2006. Od tohto
dňa sa nanovo upravujú niektoré
podmienky poskytovania spotrebi-
te�ského úveru, náležitosti zmluvy
o spotrebite�skom úvere, spôsob
výpočtu celkových nákladov spo-
trebite�a spojených s poskytovaním
spotrebite�ského úveru a �alšie
opatrenia na ochranu spotrebite�a.

Nanovo sa spresnilo negatívne vy-
medzenie predmetu zákona. Po
tom, ako novela nadobudne účin-
nos�, sa zákon nebude vz�ahova�
na  zmluvy (1) o poskytnutí úveru
na účely nadobudnutia existujúcich
alebo projektovaných nehnute�nos-
tí, dodatočné alebo �alšie staveb-
né úpravy dokončených stavieb
a ich údržbu, (2) o nájme, ktoré ne-
zabezpečujú prevod vlastníckeho
práva na nájomcu, (3) o poskytnutí
úveru bez platby úroku alebo aké-
hoko�vek poplatku, (4) na základe
ktorých sa neukladá žiaden úrok,
ak spotrebite� súhlasí so splatením
úveru jednou splátkou, (5) o po-

skytnutí úveru do hodnoty v Sk
zodpovedajúcej 200 EUR a nad
hodnotu v Sk zodpovedajúcu 
20 000 EUR (ak je na rovnaký účel
uzavretých viac zmlúv o spotrebi-
te�skom úvere, súhrn všetkých
zmlúv o spotrebite�skom úvere sa
považuje za jediný spotrebite�ský
úver), (6) na ktorých základe sa vy-
žaduje, že spotrebite� úver splatí
v lehote nepresahujúcej tri mesiace
alebo maximálne štyrmi splátkami
v lehote nepresahujúcej 12 mesia-
cov, (7) o sústavnom poskytovaní
služieb, za ktoré spotrebite� platí
počas ich poskytovania v splát-
kach. Zákon sa tiež nevz�ahuje na
úver formou povoleného prečerpa-
nia peňažných prostriedkov na
bežnom účte poskytnutý bankou
iným spôsobom ako na kreditnú
kartu.

Reklama alebo akáko�vek ponuka
vystavená na obchodných mies-
tach, na ktorých verite� ponúka
spotrebite�ský úver, v ktorej je uve-
dená úroková sadzba alebo aký-
ko�vek údaj týkajúci sa nákladov
spotrebite�a spojených so spotrebi-
te�ským úverom, musí obsahova�
informáciu o ročnej percentuálnej
miere nákladov vo forme príkladu
výpočtu pod�a prílohy č. 2 zákona,
ak to nie je uskutočnite�né v inej
forme. Pri úveroch formou povole-
ného prečerpania peňažných pro-



striedkov na bežnom účte poskyt-
nutých bankou iným spôsobom ako
na kreditné karty alebo, ak nemož-
no urči� ročnú percentuálnu mieru
nákladov, musí by� spotrebite� naj-
neskôr v čase uzatvorenia zmluvy
písomne informovaný o (1) úvero-
vom limite, ak je stanovený, (2)
ročnej úrokovej sadzbe a poplat-
koch platných od doby, kedy bola
zmluva uzatvorená a podmien-
kach, za ktorých môže by� zmene-
ná a doplnená a (3) postupe a spô-
sobe zániku alebo ukončenia zmlu-
vy. Ak je na účte prípustné prečer-
panie peňažných prostriedkov a to-
to prečerpanie trvá dlhšie ako tri
mesiace, spotrebite� musí by� pí-

somne informovaný o ročnej úroko-
vej sadzbe, poplatkoch a �alších
dôsledkoch. Od 1. júla súčasne
platí, že počas trvania zmluvy
o spotrebite�skom úvere je verite�
povinný písomne a bezodkladne
informova� spotrebite�a o zmene
ročnej úrokovej sadzby a poplat-
kov.

K obligatórnym náležitostiam zmlu-
vy o spotrebite�skom úvere novela
pridáva povinnos� vždy výslovne
uvies� práva spotrebite�a pod�a § 7
zákona. Za porušenie tejto povin-
nosti môže Slovenská obchodná
inšpekcia uloži� verite�ovi pokutu
až do výšky 500 000 Sk.
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ÚDAJE O SPOLOČNÍKOCH DO REGISTRA ÚVEROV A ZÁRUK

Novela zákona o bankách, ktorú
sme Vám predstavili v minulom čís-
le ULC Čarnogurský Pro Bono,
ukladá klientom a ich zástupcom
povinnos� pri každom obchode
banke a pobočke zahraničnej ban-
ky na jej žiados� aj bez súhlasu
dotknutých osôb informova� okrem
iného banku alebo pobočku zahra-
ničnej banky o takých vlastníkoch
alebo spoločníkoch bankových klien-
tov, ktorí vlastnia viac ako 10 % po-
dielu na základnom imaní alebo
hlasovacích právach tejto právnic-
kej osoby a údaje o nich.

V tejto súvislosti predložila Národ-
ná banka Slovenska na pripomien-
kové konanie návrh opatrenia NBS,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie
NBS č. 2/2003 o registri úverov
a záruk. Pod zoznamom spoloční-

kov sa pod�a tohto opatrenia rozu-
mie zoznam právnických osôb
(obchodné meno, právna forma,
sídlo, identifikačné číslo a označe-
nie krajiny sídla kódom ISO) a fy-
zických osôb (meno, priezvisko,
obchodné meno, identifikačné číslo
alebo rodné číslo, adresa trvalého
pobytu alebo miesto podnikania ak
sa líši od adresy trvalého pobytu
a označenie krajiny trvalého pobytu
alebo miesta podnikania kódom
ISO), ktorí vlastnia viac ako 10 %
podiel na základnom imaní alebo
hlasovacích právach právnickej
osoby, s uvedením dátumu, ku kto-
rému je tento zoznam spoločníkov
platný.

Účinnos� opatrenia NBS navrhuje
od 1. júna 2006.



V týchto dňoch je v NR SR predlo-
žený vládny návrh zákona o pod-
mienkach evidencie, verejného ší-
renia a uchovávania audiovizuál-
nych diel, multimediálnych diel
a zvukových záznamov umelec-
kých výkonov a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov (audiovizuál-
ny zákon).

Návrh upravuje povinnosti fyzic-
kých osôb a právnických osôb pô-
sobiacich v oblasti audiovízie a ki-
nematografie, a to pri výrobe, šíre-
ní a evidencii audiovizuálnych diel,
zvukových záznamov umeleckých
výkonov a multimediálnych diel.
Ďalej upravuje postavenie nezávis-
lého producenta, postavenie, úlohy
a činnosti Slovenského filmového
ústavu a podmienky ochrany au-
diovizuálneho dedičstva SR. Návrh
zákona �alej vymedzuje sa vecnú
pôsobnos� zákona, a to pozitívne
na audiovizuálne dielo, zvukový
záznam slovesného diela alebo hu-
dobného diela a na multimediálne
dielo, ktoré sú verejne šírené na
území SR rozširovaním na akom-
ko�vek nosiči alebo odplatným
sprístupňovaním z územia SR. Pri
audiovizuálnom diele môže by� ve-
rejne šírené aj prostredníctvom au-
diovizuálneho predstavenia. Návrh
vymedzuje vecnú pôsobnos� aj ne-
gatívne v prípade, že audiovizuál-
ne dielo, zvukový záznam umelec-
kého výkonu a multimediálne dielo
je reklamou, inzerciou alebo pô-
vodným doplnkovým vysielaním
programovej služby, alebo je vytvo-

rené výlučne na účely televízneho
vysielania a je šírené iba prostred-
níctvom televízneho vysielania,
alebo je vytvorené výlučne na be-
zodplatné sprístupňovanie (bezod-
platné rozširovanie prostredníct-
vom internetu). Návrh zákona teda
pokrýva aj šírenie audiovizuálneho
diela, zvukového záznamu umelec-
kého výkonu, prípadne multimediál-
neho diela aj prostredníctvom inter-
netu, pokia� je prístup k nim odplatný.

Výrobcom slovenských audiovizuál-
nych diel, výrobcom slovenských
zvukových záznamov umeleckých
výkonov, výrobcom slovenských
multimediálnych diel, distributérom
audiovizuálnych diel, distributérom
zvukových záznam umeleckých vý-
konov, distributérom multimediál-
nych diel, osobám zabezpečujúcim
postprodukciu, prevádzkovate�om
mediaték a nezávislým producen-
tom ukladá návrh zákona celú radu
povinností, predovšetkým však po-
vinnosti informačnej povahy pôso-
biace smerom k zachovaniu slo-
venského audiovizuálneho dedič-
stva. Návrh zákona sa tiež zaoberá
špecifickou problematikou malole-
tých divákov. Pre oblas� audiovízie
tiež návrh obsahuje špeciálnu úpra-
vu reklamy.

Účinnos� navrhovanej právnej úpra-
vy sa s navrhuje, s výnimkou nie-
ktorých ustanovení, ktoré by mali
nadobudnú� účinnos� až 1. januára
2007, na 1. júla 2006.
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PRIPRAVUJE SA V NR SR – AUDIOVIZUÁLNY ZÁKON

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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