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1. KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 21. ČASŤ. 
SCHVÁLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO PLÁNU SÚDOM
V prípade, že schva�ovacia schôdza reštrukturalizačný plán prijala, zo zákona nasleduje 
povinnos� predkladate�a plánu navrhnú� súdu schválenie plánu, a to do 10 dní 
od skončenia schva�ovacej schôdze. Ak by predkladate� plánu takýto návrh súdu nepodal, 
správca by musel zo zákona požiada� súd o vyhlásenie konkurzu.

2. ZMENA V OBLASTI RODIČOVSKÝCH PRÍSPEVKOV
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 321/2007 Z. z. sa 
s účinnos�ou odo dňa 1. septembra 2007 mení výška sumy, ktorú oprávnená osoba 
získava ako štátnu sociálnu dávku v zmysle zákona č. 280/2002 Z. z. 
o rodičovskom príspevku. 

3. NOVELA ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH 
NA URÝCHLENIE PRÍPRAVY DIA�NIC A CIEST
Odo dňa 1. júla 2007 nadobúda účinnos� zákon č. 275/2007 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby dia�nic 
a ciest pre motorové vozidlá.

4. NOVÝ ZÁKON O AUDIOVÍZII
Dňa 1. januára 2008 nadobudne účinnos� zákon č. 343/2007 Z. z. 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). 

5. PRIPRAVUJE SA V NR SR - NÁVRH ZÁKONA O ORGANIZÁCII 
PRACOVNÉHO ČASU V DOPRAVE
V máji bol do NR SR predložený návrh zákona o organizácii pracovného času v doprave, 
ktorý by mal nahradi� doposia� platný zákon č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase 
a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 21. ČASŤ. 
SCHVÁLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO PLÁNU SÚDOM

V prípade, že schva�ovacia schôdza
reštrukturalizačný plán prijala, zo zá-
kona nasleduje povinnos� predklada-
te�a plánu navrhnú� súdu schválenie
plánu, a to do 10 dní od skončenia
schva�ovacej schôdze. Ak by pred-
kladate� plánu takýto návrh súdu ne-
podal, správca by musel zo zákona
požiada� súd o vyhlásenie konkurzu.

Ak za prijatie plánu v niektorej zo
skupín nehlasovala potrebná väčši-
na, predkladate� plánu sa môže v ná-
vrhu na potvrdenie plánu domáha�,
aby súd prijatie plánu v skupine na-
hradil svojím rozhodnutím. K takému-
to konaniu však môže pristúpi�, len ak
(1) účastníci plánu zaradení do skupi-
ny hlasujúcej proti prijatiu plánu nebu-
dú na základe plánu v zjavne horšom
postavení, v akom by boli v prípade
neprijatia plánu (súd pritom vychádza
z ich pravdepodobného uspokojenia
v konkurznom konaní), (2) väčšina zo
skupín zostavených pod�a plánu hla-
sovala za prijatie plánu potrebnou
väčšinou a súčasne (3) za prijatie plá-
nu hlasovali prítomní veritelia s nadpo-
lovičnou väčšinou hlasov počítaných
pod�a zistenej sumy ich zistených po-
h�adávok. Ak by bol na prijatie plánu
potrebný súhlas dlžníka a dlžník by 
s prijatím plánu nesúhlasil, predkla-
date� plánu sa môže v návrhu na po-
tvrdenie plánu takisto domáha� aj
toho, aby súd súhlas dlžníka nahradil
svojím rozhodnutím, za predpokladu,
že dlžník nebude na základe plánu 
v zjavne horšom postavení, v akom
by bol v prípade neprijatia plánu.

Súd predložený reštrukturalizačný
plán uznesením zamietne vždy, ak
(1) boli podstatným spôsobom poru-
šené ustanovenia zákona o náleži-
tostiach plánu, postupe pri príprave
plánu, hlasovaní o pláne alebo iné
ustanovenia týkajúce sa plánu, ak to
malo nepriaznivý vplyv na niektorého
z účastníkov plánu, (2) prijatie plánu
bolo dosiahnuté podvodným konaním
alebo poskytnutím osobitných výhod
niektorému účastníkovi plánu, (3)
plán nebol prijatý schva�ovacou schô-
dzou alebo dlžníkom (to neplatí, ak

súd nahradil ich súhlas svojím roz-
hodnutím) alebo ak je (4) plán v pod-
statnom rozpore so spoločným záuj-
mom verite�ov. 

Uznesenie o zamietnutí plánu súd
bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku. Proti uzneseniu sa možno
do 15 dní od jeho zverejnenia v Ob-
chodnom vestníku odvola�, avšak
urobi� tak môže iba predkladate� plá-
nu. O odvolaní je povinný odvolací
súd rozhodnú� najneskôr do 30 dní
od predloženia veci. Následne, len čo
uznesenie o zamietnutí plánu nado-
budne právoplatnos�, súd v jednom
uznesení zastaví reštrukturalizačné
konanie, začne konkurzné konanie 
a vyhlási na majetok dlžníka konkurz.
Takéto uznesenie súd bezodkladne
zverejní v Obchodnom vestníku a oka-
mihom zverejnenia uznesenia v Ob-
chodnom vestníku zaniknú účinky za-
čatia reštrukturalizačného konania,
funkcia verite�ského výboru a funkcia
správcu. 

Ak nie sú dôvody na zamietnutie plá-
nu, súd do 15 dní od doručenia návr-
hu na potvrdenie plánu predložený
plán uznesením potvrdí. Prílohu uzne-
senia tvorí vždy aj plán potvrdený
súdom. V uznesení o potvrdení plánu
súd rozhodne aj o skončení reštruk-
turalizácie a následne ho súd bezod-
kladne zverejní v Obchodnom vest-
níku. Samotný plán potvrdený súdom
sa však nezverejňuje, okrem prípadu,
ak bol v pláne dohodnutý nový úver,
kedy sa o tejto skutočnosti zverejnia
príslušné ustanovenia plánu. Plán
potvrdený súdom tvorí súčas� súdne-
ho spisu. Účastníci plánu a ich zá-
stupcovia majú právo nazera� do súd-
neho spisu, ako aj plánu potvrdeného
súdom a robi� si z neho výpisy, odpi-
sy a fotokópie alebo požiada� súd 
o vyhotovenie fotokópií za úhradu
vecných nákladov.

Ustanovenia plánu sú momentom zve-
rejnenia uznesenia o potvrdení plánu
v Obchodnom vestníku účinné voči
všetkým účastníkom plánu. Avšak,
ak sa v pláne dohodol nový úver,
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Skončenie 
reštrukturalizácie

Oprávnené osoby

ustanovenia plánu týkajúce sa nové-
ho úveru sú účinné voči každému,
teda voči komuko�vek. Zverejnením
uznesenia o potvrdení plánu v Ob-
chodnom vestníku zaniká právo veri-
te�ov, ktorí riadne a včas pod�a tohto
zákona neprihlásili svoje poh�adávky,
vymáha� tieto poh�adávky voči dlžní-
kovi, ako aj riadne a včas neprihláse-
né zabezpečovacie práva vz�ahujúce
sa na majetok dlžníka. To platí rovna-
ko aj pre podmienené poh�adávky,
ktoré mali by� uplatnené prihláškou. 

Plán potvrdený súdom sa považuje
za právny úkon urobený vo forme 
a spôsobom, ktorý je vyžadovaný
osobitnými predpismi pre vznik, zme-
nu alebo zánik práv alebo záväzkov
obsiahnutých v pláne. Ak je pre
vznik, zmenu alebo zánik práva alebo
záväzku obsiahnutého v pláne po-
trebné rozhodnutie príslušného orgá-
nu, právo alebo záväzok vznikne,

ZMENA V OBLASTI RODIČOVSKÝCH PRÍSPEVKOV

Opatrením Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR č. 321/2007 Z. z.
sa s účinnos�ou odo dňa 1. septem-
bra 2007 mení výška sumy, ktorú
oprávnená osoba získava ako štátnu
sociálnu dávku v zmysle zákona 
č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom prís-
pevku. Zo súčasných 4 440,- Sk sa
výška rodičovského príspevku zmení
na sumu 4 560,- Sk za kalendárny
mesiac. 

Za oprávnenú osobu sa pritom
v zmysle zákona za účelom uplatne-
nia nároku na rodičovský príspevok

považuje (1) rodič die�a�a alebo (2)
osoba, ktorej je die�a zverené do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostlivos�
rodičov. Die�a�om zvereným do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostlivos�
rodičov pod�a zákona je (1) osvojené
die�a, (2) die�a, ktoré bolo zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostli-
vos� rodičov na základe právoplatné-
ho rozhodnutia súdu alebo na základe
právoplatného rozhodnutia príslušné-
ho orgánu, (3) die�a manžela, ktoré
mu bolo zverené do výchovy na zákla-
de právoplatného rozhodnutia súdu 
a (4) die�a, ktorého rodič zomrel. 

zmení sa alebo zanikne až rozhod-
nutím príslušného orgánu. Príslušný
orgán preto nemôže odmietnu� vyda�
potrebné rozhodnutie len z dôvodu,
že plán ako právny úkon nie je
urobený vo forme alebo spôsobom vy-
žadovaným osobitným predpisom. Sú-
časne, ak plán neurčuje inak, nebude
ma� plán žiadne účinky a vplyv na prá-
va verite�ov domáha� sa uspokojenia
ich pôvodných poh�adávok voči spolu-
dlžníkom a ručite�om dlžníka, ako aj
práva verite�ov domáha� sa uspokoje-
nia ich pôvodných zabezpečených po-
h�adávok z majetku tretích osôb. 

Zverejnením uznesenia súdu o skon-
čení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku zanikajú účinky začatia reš-
trukturalizačného konania a zastavu-
jú sa všetky prerušené konania. Ak
zo záväznej časti plánu nevyplýva
niečo iné, zaniká tiež funkcia verite�-
ského výboru a funkcia správcu.

Odo dňa 1. júla 2007 nadobúda účin-
nos� zákon č. 275/2007 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon o niektorých
opatreniach na urýchlenie prípravy
výstavby dia�nic a ciest pre motorové
vozidlá. Navrhovaný zákon mení zá-
kon z roku 1996 a jeho novely tak, že

vypúš�a ustanovenia, ktoré sa skon-
zumovali prevzatím do stavebného
zákona (do úpravy územného kona-
nia, stavebného konania a vyvlastňo-
vania), upresňuje vyznačovanie kori-
dorov z regionálnych územných plánov
do územných plánov obcí, aktualizuje

NOVELA ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH 
NA URÝCHLENIE PRÍPRAVY DIAĽNIC A CIEST



územnoplánovacie podklady a dopĺ-
ňa tzv. ostatné podklady pre potreby
územného rozhodovania pod�a noviel
stavebného zákona uskutočnených
od roku 1999 do roku 2005. Reagu-
je taktiež na novú právnu úpravu
ochrany a využívania po�nohospo-
dárskej pôdy z roku 2004, ochrany
a využívania lesných pozemkov z roku
2005 a o posudzovaní vplyvov na život-
né prostredie z roku 2006 a pripája
prílohy s úsekmi dia�nic a ciest pre mo-
torové vozidlá, na ktoré sa budú vz�a-
hova� navrhované opatrenia a v nevy-
hnutnom rozsahu novelizuje aj cestný
zákon.

V predmete zákona novela umožnila,
aby sa zákon vz�ahoval aj na rozo-
stavané úseky, ktoré je potrebné do-
konči� a ktoré zákon uvádza v prílohe
č. 1. Dokončenie sa má týka� naprí-
klad dobudovania do plného profilu,
dokončenia stavieb, ktoré sú súčas-
�ou stavby dia�nice a súvisiacich sta-
vieb, bez ktorých nemožno dia�nicu
sprevádzkova� alebo skolaudova�
alebo plne využíva�. Ke	že má vláda
za to, že je nevyhnutné urýchli� prí-
pravu dia�nic a ciest pre motorové vo-
zidlá, ktoré sú v rôznom štádiu prí-
pravy, napríklad vtedy, ke	 jej trasa
ešte nie je detailne umiestnená v územ-
ných plánoch obcí, alebo je nevy-
hnutné uskutočni� výkup pozemkov
alebo vyvlastnenie, rozširuje sa pô-
sobnos� zákona aj na opatrenia týka-
júce sa pripravovaných častí dia�nic,
ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 záko-

na. Predmet zákona sa tiež rozšíril
o opatrenia vz�ahujúce sa na vyvola-
né úpravy elektrického, telekomuni-
kačného, vodovodného, kanalizačné-
ho a iného vedenia alebo zariadenia
na rozvod tepla alebo vykurovacích
plynov, ktoré sú stavbou dia�nice
priamo dotknuté z dôvodu riešenia
styku dia�nice s inými komunikáciami,
s dráhami, s inými vedeniami každé-
ho druhu, s vodami a s inými dielami,
ak je potrebné ich vybudova� súčas-
ne s dia�nicou.

Novela tiež rieši problematiku nakla-
dania s pozemkami, ktoré nepatria ni-
komu. V súčasnosti ich spravuje kraj-
ský úrad pod�a zákona NR SR 
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov.
Tento bude v zmysle novely výslovne
povinný ich na účely dia�ničného po-
zemku previes� na stavebníka dia�ni-
ce, a to za trhovú cenu stanovenú
znaleckým posudkom. Ide teda o uzá-
konenie doterajšej praxe.

Novela sa zaoberá aj aktualizáciou
požiadaviek na vyvlastňovacie kona-
nie, menia sa však len procesné usta-
novenia a navrhované úpravy nezasa-
hujú do hmotnoprávnych podmienok
vyvlastňovania tak, ako vyplývajú zo
stavebného zákona. Odo dňa účin-
nosti novely sa najmä už nebude vo
vyvlastňovacom konaní požadova�
dôkaz o tom, že pokus o získanie
práva k pozemku dohodou bol neús-
pešný.
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NOVÝ ZÁKON O AUDIOVÍZII

Dňa 1. januára 2008 nadobudne účin-
nos� zákon č. 343/2007 Z. z. o pod-
mienkach evidencie, verejného šíre-
nia a uchovávania audiovizuálnych
diel, multimediálnych diel a zvuko-
vých záznamov umeleckých výkonov
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (audiovizuálny zákon).

Zákon upravuje (1) povinnosti fyzic-
kých a právnických osôb pôsobiacich
v oblasti audiovízie a kinematografie,
a to pri výrobe, šírení a evidencii

audiovizuálnych diel, zvukových záz-
namov umeleckých výkonov a multi-
mediálnych diel, (2) postavenie nezá-
vislého producenta, (3) postavenie,
úlohy a činnosti Slovenského filmo-
vého ústavu a (4) podmienky ochrany
audiovizuálneho dedičstva SR. Vec-
ná pôsobnos� zákona je 	alej vyme-
dzená pozitívne, v zmysle ktorej sa
zákon vz�ahuje na audiovizuálne die-
lo, zvukový záznam umeleckého vý-
konu, zvukový záznam alebo audiovi-
zuálny záznam a na multimediálne



dielo, ktoré sú verejne šírené na úze-
mí SR rozširovaním na akomko�vek
nosiči alebo odplatným sprístupňo-
vaním z územia SR. Návrh vymedzu-
je vecnú pôsobnos� aj negatívne,
v zmysle ktorej sa tento zákon ne-
použije, ak pôjde napríklad o rekla-
mu, inzerciu alebo dielo vytvorené
výlučne na účely televízneho či roz-
hlasového vysielania, ktoré bude ší-
rené iba prostredníctvom tohto vysie-
lania. Zákon sa nevz�ahuje ani na
dielo bezodplatne sprístupňované
verejnosti.

Výrobcom slovenských audiovizuál-
nych diel, výrobcom slovenských
zvukových záznamov umeleckých
výkonov, výrobcom slovenských mul-
timediálnych diel, distributérom au-

diovizuálnych diel, distributérom zvu-
kových záznam umeleckých výko-
nov, distributérom multimediálnych
diel, osobám zabezpečujúcim post-
produkciu, prevádzkovate�om media-
ték, videopožičovní a nezávislým pro-
ducentom ukladá návrh zákona celý
rad povinností, predovšetkým však
povinnosti informačnej povahy pôso-
biace smerom k zachovaniu sloven-
ského audiovizuálneho dedičstva.
Novým audiovizuálnym zákonom chce
štát presadi� nový systém označova-
nia programov tzv. vekovým logom.
Preto sa zákon tiež zaoberá špecific-
kou problematikou maloletých divá-
kov a povinným označovaním diel
jednotným systémom označovania,
o ktorom podrobnosti osobitný predpis
Rady pre vysielanie a retransmisiu.
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v oblasti audiovízie

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NÁVRH ZÁKONA 
O ORGANIZÁCII PRACOVNÉHO ČASU V DOPRAVE

V máji bol do NR SR predložený ná-
vrh zákona o organizácii pracovného
času v doprave, ktorý by mal nahradi�
doposia� platný zákon č. 121/2004 Z. z.
o pracovnom čase a dobe odpočinku
v doprave a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov. Nový zákon má za
cie� zlepši� sociálne podmienky za-
mestnancov v doprave a zvýši� celko-
vú bezpečnos� na cestách, a preto
novo upravuje maximálny čas jazdy
za deň, za týždeň a za obdobie dvoch
po sebe idúcich týždňov, povinné čer-
panie dennej doby odpočinku a pravi-
delného týždenného odpočinku.

Navrhovaný zákon v súlade s právny-
mi predpismi EÚ tiež novo upravuje
minimálne požiadavky na organizáciu
pracovného času pracovníkov v do-
prave, vykonávanie cestných kontrol
a kontrol v priestoroch technickej zá-
kladne prevádzkovate�ov cestnej do-
pravy a pôsobnos� orgánov verejnej
správy. 

V zmysle návrhu bude v doprave za-
mestnávate� povinný rozvrhnú� za-
mestnancovi v doprave pracovný čas
v týždni tak, aby nepresiahol 60 ho-
dín, a rozvrhnutie pracovného času
mu najmenej týždeň vopred oznámi�.

Podmienky rozvrhnutia pracovného
času zamestnancovi v doprave, kto-
rému zamestnávate� nemôže najme-
nej týždeň vopred oznámi� nerovno-
merné rozvrhnutie pracovného času
s platnos�ou najmenej na jeden týž-
deň, smie zamestnávate� urči� len po
dohode so zástupcami zamestnan-
cov, alebo po dohode s takýmto za-
mestnancom. Priemerný týždenný
pracovný čas zamestnanca v dopra-
ve vrátane nadčasov nebude môc�
by� dlhší ako 48 hodín počas štyroch
po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak
by zamestnanec v doprave vykonával
nočnú prácu, jeho priemerný pracov-
ný čas nebude môc� presiahnu� desa�
hodín za 24 hodín počas šiestich po
sebe nasledujúcich mesiacov. Pri vý-
počte priemernej dĺžky pracovného
času bude pritom potrebné vychá-
dza� z pä�denného pracovného týžd-
ňa. Rozdeli� pracovnú smenu na dve
časti bude môc� zamestnávate� len
po dohode so zástupcami zamest-
nancov a na tri časti len po dohode
so zamestnancom. Do pracovného
času sa pritom nebude zaratúva� (1)
čas potrebný na cestu z bydliska na
pracovisko a spä�, (2) čas prestávok
v práci, (3) doba odpočinku a (4) čas
pracovnej pohotovosti a naopak, do
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Informácie uvedené v bulletine nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzova� žiadne práva
a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených
informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych informácií. Pri konkrétnych obchodoch a iných
právnych riešeniach odporúčame preto vždy konzultácie. I ke	 je bulletin ULC Čarnogurský Pro Bono zostavo-
vaný s maximálnou starostlivos�ou, ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednos� za prípadné chyby či nepres-
nosti, 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, 2007

Minimálne doby
odpočinku

pracovného času sa bude zaratúva�
čas režijnej cesty. 

Zákon taktiež určuje minimálne doby
odpočinku. Plati� v zmysle návrhu by
malo, že ak zákon neustanoví inak,
zamestnanec v doprave bude ma�
nárok na minimálny denný odpočinok
trvajúci 11 po sebe nasledujúcich ho-
dín za 24 hodín. Tento bude možné
skráti� len v prípade preukázate�ných
objektívnych technických alebo orga-
nizačných dôvodov, a to najviac na
šes� hodín za 24 hodín. Ak bola pred-
chádzajúca pracovná zmena kratšia,
ako šes� hodín, minimálny denný od-
počinok možno skráti� na čas trvania

pracovnej zmeny. Takto bude možné
kráti� odpočinok súčasne len trikrát
za týždeň, za predpokladu, že ku skrá-
teniu nedôjde v dvoch po sebe nasle-
dujúcich dňoch a doba odpočinku bude
do konca nasledujúceho týždňa pre-
dĺžená o čas skrátenia. 

Popri týchto všeobecných ustanove-
niach zákon 	alej zahŕňa osobitnú
a líšiacu sa úpravu pre vodičov pravi-
delnej osobnej dopravy, vodnej do-
pravy, leteckej dopravy, dopravy na
dráhach a cestnej dopravy.

Navrhovaná novela by mala nado-
budnú� účinnos� dňa 1. januára 2008.
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