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1. AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV 
V tomto čísle ULC Čarnogurský Pro Bono Vám predstavíme aktuálne výzvy 
na predkladanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

2. ŠTÁTNA PRÉMIA NA STAVEBNÉ SPORENIE PRE ROK 2007
Opatrením č. 483/2006 Z. z., ktoré nadobúda účinnos� 1. januára 2007, určilo 
Ministerstvo financií SR výšku štátnej prémie na stavebné sporenie pre rok 2007. 
Výška štátnej prémie v zmysle tohto opatrenia bude pre rok 2007 9,5 % z ročného 
vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.

3. KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 12. ČASŤ. VYLÚČENIE MAJETKU 
ZO SÚPISU MAJETKU
Dozviete sa základné pravidlá a podmienky stanovené novým zákonom o konkurze 
a reštrukturalizácii, ktoré potrebujete pozna� v prípade, ak bol Váš majetok neoprávnene
zahrnutý do súpisu majetku.

4. NOVÉ PREDPISY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI. 
2. ČASŤ
V tomto vydaní ULC Čarnogurský Pro Bono sa vrátime k nariadeniu vlády 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko

5. PRIPRAVUJE SA V NR SR — ZMENY V EXEKUČNOM PORIADKU
V týchto dňoch sa v NR SR do prvého čítania dostáva návrh novely exekučného 
poriadku, ktorá môže ovplyvni� najmä výkon rozhodnutia v prípade poh�adávky 
na výživné vo vz�ahu k úhrade trov exekúcie a výkon rozhodnutí vo vz�ahu k štátom, 
ktoré nie sú členmi EÚ a s ktorými uzavrela SR dvojstranné zmluvy o tzv. právnej pomoci
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Sektorový operačný program
Priemysel a služby

Malí podnikatelia, ktorí chcú zača�
podnika� alebo vyrábajú dlhšie, môžu
od Európskej únie dosta� takmer 3,8
milióna korún na nákup nových stro-
jov a technológií a výstavbu a rekon-
štrukciu prevádzkových a výrobných
priestorov. Stačí, ak záujemcovia za-
šlú do 20. októbra 2006 do 16. 00 hod
žiados� do Národnej agentúry pre
rozvoj malého a stredného podnika-
nia. Agentúra spolu s MH SR vyhlási-
la totiž dňa 16. 8. 2006 �alšiu výzvu
na predkladanie projektov v rámci
programu Priemysel a služby, Priorita
1: Rast konkurencieschopnosti prie-
myslu a služieb s využitím rozvoja
domáceho rastového potenciálu,
Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja no-
vých a existujúcich podnikov a slu-
žieb. Ide o schému podpory existujúci-
ch a začínajúcich podnikate�ov (sché-
ma pomoci de minimis). V tomto roku
ide o poslednú možnos�, ako môžu
podnikatelia získa� dotáciu z EÚ.

Minimálna výška pomoci je 5 000 EUR
a maximálna výška pomoci jednému
príjemcovi nesmie presiahnu� súhrn-
ne 100.000 EUR v priebehu troch po
sebe nasledujúcich kalendárnych
rokov. Grant môžu získa� len tie fir-
my, ktoré podnikajú mimo Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Môžu
ho teda získa� i firmy sídliace v Brati-
slave, avšak len za predpokladu, že
je výroba umiestnená mimo tohto re-
giónu.

Sektorový operačný program
�udské zdroje

Podnikatelia môžu taktiež získa�
grant na vzdelávanie a rozvoj za-
mestnancov, ke�že MPSVaR SR vy-
hlásilo dňa 24. 8. 2006 výzvu na
predloženie projektov v rámci Sekto-
rového operačného programu �ud-
ské zdroje, Priorita 3: Zvýšenie kvali-
fikácie a adaptability zamestnancov 
a osôb vstupujúcich na trh práce,
Opatrenie 3.2: Zvýšenie rozsahu,
zlepšenie a širšie poskytovanie �al-

šieho vzdelávania s cie�om zlepši�
kvalifikáciu a adaptabilitu zamest-
nancov. Minimálna výška pomoci je 
1 000 000 Sk a maximálna výška po-
moci je stanovená na 12 000 000 Sk. 

Cie�ovou skupinou predkladaných
projektov žiadajúcich udelenie pomo-
ci musia by� zamestnanci zamestná-
vaní mimo Bratislavského samo-
správneho kraja. Za zamestnancov
sa považujú aj zamestnanci štátnej
správy a verejnej správy, osoby usi-
lujúce sa o zmenu zamestnania, ako
napr.: záujemcovia o zamestnanie 
v zmysle § 7 zákona NR SR 
č. 5/2004 Z.z. o službách zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, osoby s nedostatoč-
nou kvalifikáciou ohrozené stratou
zamestnania a tzv. nadbytoční pra-
covníci. Zamestnanci však nesmú by�
pedagogickí pracovníci, zamestnanci
vysokých škôl a učitelia a lektori po-
die�ajúci sa na �alšom vzdelávaní.

Grant možno získa� na (1) projekty
podporujúce �alšie vzdelávanie za-
mestnancov a (2) projekty zamerané
na všeobecné a špecifické vzdeláva-
nie potrebné pre cie�ové skupiny, vý-
sledkom ktorých nemôže by� zvýše-
nie dosiahnutého stupňa vzdelania.
V rámci programu sa podporia (1) za-
mestnávatelia pri poskytovaní �alšie-
ho vzdelávania, prevažne zamestnan-
com s nedostatočnou úrovňou od-
borných zručností s cie�om zvýšenia
adaptability pracovnej sily, (2) vzde-
lávanie zamestnancov v podnikoch
prechádzajúcich reštrukturalizáciou 
s cie�om ich �alšieho uplatnenia na
trhu práce, (3) zvýšenie počtu a kva-
lity programov celoživotného vzdelá-
vania vrátane zavedenia nových fo-
riem vzdelávania (programy druhej
šance pre osoby s nízkou kvalifiká-
ciou, dištančné vzdelávanie, e-learn-
ing), (4) �alšie vzdelávanie a prípra-
va zamestnancov v štátnej správe 
a verejnej správe s cie�om zvýši�
kvalitu administratívnych kapacít.
Vzdelávanie môže ma� podobu pre-
ško�ovania, výučby cudzích jazykov,
vzdelávania v nových technológiách,
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Poskytovanie
stavebnej prémie

Prevod práv 
zo zmluvy 
o stavebnom
sporení

Výpočet výšky
stavebnej prémie

Opatrením č. 483/2006 Z. z., ktoré
nadobúda účinnos� 1. januára 2007,
určilo Ministerstvo financií SR výšku
štátnej prémie na stavebné sporenie
pre rok 2007. Výška štátnej prémie
v zmysle tohto opatrenia bude pre rok
2007 9,5 % z ročného vkladu, najviac
v sume 2 000 Sk.

Štátna prémia sa v zmysle § 10 ods. 3
zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom
sporení určuje percentuálnym podie-
lom z ročného vkladu na základe
výpočtu pod�a vzorca uvedeného
v prílohe zákona so zaokrúhlením na
0,5 %, a to minimálne 5 % z ročného
vkladu a maximálne 15 % z ročného
vkladu, najviac v sume 2 000 Sk na
príslušný kalendárny rok. Výšku štát-
nej prémie určenú na základe výpoč-
tu pod�a vzorca uvedeného v prílohe
zákona uverejňuje v úplnom znení
ministerstvo financií opatrením, ktoré
sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR
do 60 dní po uplynutí rozhodujúceho
obdobia.

Štátna prémia sa poskytuje staveb-
nému sporite�ovi každoročne počas
trvania sporenia na jednu zmluvu 
o stavebnom sporení. Ak by stavebný

sporite� uzatvoril viacero zmlúv o sta-
vebnom sporení, štátna prémia sa
poskytne len na tú zmluvu, v ktorej
stavebný sporite� písomne vyhlási, že
sa má pre ňu stavebná prémia poskyt-
nú�. Takéto vyhlásenie môže by� sta-
vebným sporite�om zmenené v prie-
behu kalendárneho roka v zmluve 
o stavebnom sporení len raz. Ak by
sa zistilo, že takéto vyhlásenie obsa-
hujú v jednom kalendárnom roku
viaceré zmluvy o stavebnom sporení
a na tieto zmluvy stavebný sporite�
vložil v tomto kalendárnom roku vkla-
dy, stavebný sporite� stratí nárok na
štátnu prémiu za tento kalendárny
rok zo všetkých zmlúv o stavebnom
sporení.

Práva zo zmluvy o stavebnom spore-
ní s nárokom na štátnu prémiu mož-
no previes� v priebehu kalendárneho
roka len jedenkrát, a to len na man-
žela, manželku, súrodencov alebo
príbuzných v priamom rade. Ak by
boli práva zo zmluvy o stavebnom
sporení s nárokom na štátnu prémiu
za kalendárny rok prevedené viac-
krát, alebo na inú osobu, než dovo�u-
je zákon, stavebný sporite� stráca ná-
rok na štátnu prémiu za tento kalen-

ŠTÁTNA PRÉMIA NA STAVEBNÉ SPORENIE PRE ROK 2007

vzdelávanie v oblasti riadenia �ud-
ských zdrojov, outplacementu (podpo-
ra poskytovania vzdelávania a špe-
cializovanej, cielenej pomoci pri h�a-
daní si zamestnania zamestnancov
opúš�ajúcich podnik a pod.

Jednotný programový dokument
NUTS II Bratislava Cie� 3

Pretože prvé dve výzvy sa nevz�ahu-
jú na Bratislavský samosprávny kraj,
pre túto neprioritnú oblas� bola
MPSVaR SR vypísaná dňa 14. 9. 2006
výzva na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie nenávratného finančného
príspevku pre Jednotný programový
dokument NUTS II Bratislava Cie� 3
(JDP). Výzvy sú vyhlásené na Opa-
trenie 1.1: Zvýšenie zamestnate�nosti
znevýhodnených skupín na trhu prá-

ce a skupín ohrozených sociálnym
vylúčením a na Opatrenie 2.1: Stimu-
lovanie a skvalitňovanie vzdelávania
pre potreby zamestnávate�ov a pod-
nikate�ského sektora. JDP je zaují-
mavý najmä pre spoločnosti zamest-
návajúce vyšší počet zamestnancov,
podnikajúce najmä v oblasti služieb.
Najviac nenávratných peňažných
prostriedkov možno získa� na pro-
gramy zamerané na počítačové a ja-
zykové školenia.

Úplné znenie výziev na podávanie
projektov, príručka pre žiadate�ov 
a príslušné formuláre získate na strán-
kach príslušných ministerstiev. Bliž-
šie informácie o štrukturálnych fondoch
a podpore Vašich projektových záme-
rov Vám radi poskytneme na adrese
office@ulclegal.com.
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Ako sme spomínali v predchádzajú-
com čísle ULC Čarnogurský Pro Bono,
správca je povinný vyhotovi� súpis
majetku do 30 dní odo dňa vyhláse-
nia konkurzu, pričom súd môže túto
lehotu, a to aj opakovane, predĺži�.
Okamihom spísania súpisu vznikajú
právne následky, ku ktorým patrí naj-
mä zákonný zákaz, v zmysle ktorého
len čo je majetok zapísaný do súpisu,
iná osoba ako správca nesmie majetok
previes�, dlhodobo prenaja�, zriadi� na
ňom právo k cudzej veci alebo inak
zmenši� hodnotu či likviditu majetku.

Počas spisovania majetku sa správ-
ca môže dozvedie� skutočnosti, na-
svedčujúce tomu, že práva k spisova-
nému majetku sú sporné. Za sporný
majetok možno považova� najmä ma-
jetok (1) nachádzajúci sa u 3. osoby,
ktorý správca zahrnul do súpisu, pre-
tože z účtovnej evidencie úpadcu ale-
bo inej evidencie, prípadne z údajov
zabezpečeného verite�a v prihláške
zabezpečenej poh�adávky vyplýva,
že takýto majetok je vo vlastníctve
úpadcu, i ke� sa nachádza u tretej oso-
by (napr. z titulu nájmu či neopráv-
neného nadobudnutia veci) a maje-
tok, (2) na ktorý si tretia osoba uplat-
ňuje právo, ktoré vylučuje zapísanie
majetku do súpisu, pričom tretia oso-
ba si svoje právo uplatní u dlžníka
alebo na súde ešte pred vyhlásením
konkurzu alebo u správcu ešte pred
spísaním majetku.

Majetok je správca povinný do súpisu
zahrnú� i vtedy, ak má za to, že je

jeho povaha sporná. Správca má
majetok uvedený v súpise s poznám-
kou zakázané speňaži�. K speňaže-
niu takéhoto majetku smie pristúpi�
len vtedy, ak by bol majetok bezpro-
stredne ohrozený skazou, zničením
alebo iným podstatným znehodnote-
ním. Pri spornom zápise správca
vždy v súpise poznamenáva dôvody
sporného zápisu. Správca je tiež
povinný v poznámke uvies� osobu, 
v ktorej prospech pochybnosti spor-
ného zápisu svedčia. Ak by správca
ani pri vynaložení odbornej starostli-
vosti nemohol osobu, v ktorej pro-
spech pochybnosti sporného zápisu
svedčia zisti�, poznámku o spornom
zápise zo súpisu je povinný po uply-
nutí 30 dní od zverejnenia sporného
zápisu v Obchodnom vestníku vyma-
za�. Po vymazaní poznámky násled-
ne môže správca pôvodne sporný
majetok speňaži�.

Ak však správca zistí osobu, v ktorej
prospech pochybnosti sporného zápi-
su svedčia, je povinný ju bezodklad-
ne po zverejnení sporného zápisu 
v Obchodnom vestníku vyzva�, aby
do 30 dní od doručenia výzvy uviedla
dôvody a predložila dôkazy, ktoré za-
písanie majetku do súpisu vylučujú.
Následne tieto dôvody a dôkazy
správca posudzuje. Ak by zistil, že
vyzvaná osoba má právo vylučujúce
zapísanie majetku do súpisu, je po-
vinný majetok zapísaný do súpisu
bezodkladne po súhlase príslušného
orgánu zo súpisu vylúči�. Ak však na
základe uvedených dôvodov a pred-
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Nárok na štátnu
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Vylúčenie majetku
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svedčia pochybnosti

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA. 
12. ČASŤ. VYLÚČENIE MAJETKU ZO SÚPISU MAJETKU

dárny rok z dotknutej zmluvy a sta-
vebná sporite�ňa mu odoberie náro-
kovanú štátnu prémiu.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka
skončí platnos� zmluvy o stavebnom
sporení a stavebný sporite� uzatvorí
novú zmluvu o stavebnom sporení,
môže uplatni� nárok na štátnu prémiu
na novú zmluvu o stavebnom sporení
iba v prípade, ak mu na predchádza-
júcu zmluvu o stavebnom sporení 

v tomto roku nevznikol nárok na štát-
nu prémiu. Ak vznikne nárok na štát-
nu prémiu zo zmluvy o stavebnom
sporení zrušenej v priebehu kalen-
dárneho roka a zároveň vznikne ná-
rok na štátnu prémiu z novej zmluvy
o stavebnom sporení uzavretej 
v priebehu tohto kalendárneho roka,
štátna prémia nesmie presiahnu�
výšku štátnej prémie určenej minis-
terstvom financií z ročných vkladov
oboch zmlúv.



ložených dôkazov s odbornou sta-
rostlivos�ou nezistí, že vyzvaná oso-
ba má právo vylučujúce zapísanie
majetku do súpisu, vyzvanú osobu
bezodkladne opätovne písomne vy-
zve, aby do 30 dní od doručenia výzvy
uplatnila svoje právo na súde žalo-
bou podanou proti nemu s poučením
o následkoch zmeškania tejto lehoty.

Vylučovaciu žalobu (tzv. excindačnú)
môžu poda� popri vyššie spomenutej
osobe i osoby, ktoré nie sú v súpise
uvedené, a to bez oh�adu na to, či
správca zapísal vec s poznámkou
alebo nie. Určenia vlastníckeho prá-
va a vylúčenia majetku zo súpisu sa
môže domáha� aj úpadca. Žaloba sa
podáva proti správcovi. Na prejedna-
nie sporu o určenie vlastníctva k hnu-
te�ným a nehnute�ným veciam, ktoré
sú zapísané v konkurznej podstate
úpadcu, je vecne príslušný okresný
súd, a to bez oh�adu na to, či je žalo-
vaným správca alebo úpadca. Miest-
ne príslušný je všeobecný súd odpor-
cu a ak ide o nehnute�nos�, potom
súd, v obvode ktorého je nehnute�-
nos�, ak sa konanie týka práva k nej. 

Pri podávaní vylučovacej žaloby mu-
sia by� dodržané zákonné lehoty.
Ten, v koho prospech právo svedčí,
avšak správca ho vyzval, aby uplatnil
svoje právo na súde, musí tak urobi�
do 30 dní od doručenia výzvy. Pri le-
hotách ustanovených osobám, ktoré
chcú rozporova� práva úpadcu k ma-
jetku, pretože si naň uplatňujú svoje
práva, si ustanovenia zákona odpo-
rujú. Na jednej strane zákon pod�a
zákona platí, že ak nie je k spornému
majetku zapísaná poznámka, musia
oprávnení svoje právo na súde žalo-
bou podanou proti správcovi uplatni�
najneskôr do 30 dní od zverejnenia
zápisu tohto majetku do súpisu v Ob-
chodnom vestníku. Rovnaký zákon
však tiež vraví, že neskôr než v leho-
te pod�a predchádzajúcej vety môže
právo vylučujúce zapísanie majetku
do súpisu uplatni� len ten, koho maje-
tok bol zapísaný do súpisu s poznám-
kou v prospech iného alebo nikoho
alebo bez poznámky, ak mal by� zapí-
saný s poznámkou v prospech neho.
Ak sa právo vylučujúce zapísanie
majetku do súpisu včas neuplatní,

zanikne, a to najneskôr rozvrhnutím
vý�ažku zo speňaženia dotknutého
majetku. Preto je potrebné snaži� sa
dodrža� zákonom predpísanú lehotu,
ale v prípade jej zmeškania argumen-
tova� práve rozpornými ustanovenia-
mi v zákone, aby sa predišlo zániku
práva.

Ak súd rozhodne o vylúčení majetku
zo súpisu, správca majetok zapísaný
do súpisu bezodkladne zo súpisu vy-
lúči. Trovy konania o vylúčení majet-
ku zo súpisu sú pod�a rozhodnutia
súdu poh�adávkou proti dotknutej
podstate. 

Popri vylúčeniu majetku zo súpisu
majetku na základe úspešného uplat-
nenia práva 3. osôb dáva konkurzné
právo správcovi možnos� vylúči� zo
súpisu majetku aj taký majetok, ktorý
nie je možné speňaži� alebo taký ma-
jetok, pri ktorom by náklady na jeho
speňaženie pravdepodobne prevýšili
možný vý�ažok z jeho speňaženia.
Správca tiež môže majetok zo súpisu
vylúči�, ak by bolo vymáhanie majet-
ku neúčelné alebo náklady na jeho
vymoženie a následné speňaženie by
pravdepodobne prevýšili možný vý�a-
žok. 

K vylúčeniu môže správca pristúpi�
až potom, ako pre vylúčenie získal
súhlas príslušného orgánu. Vylúče-
nie vykoná zápisom tejto skutočnosti,
pričom v zápise je povinný uvies� deň
a dôvod vylúčenia. Správca je �alej
povinný vylúčenie majetku zo súpisu
oznámi� verite�skému výboru alebo
dotknutým zabezpečeným verite�om.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
zaviedol do konkurzného práva nový
inštitút prevodu vylúčeného majetku
na verite�a za predpokladu, že o to
verite� požiada. O prevod môže veri-
te� požiada� len v lehote 60 dní od
zverejnenia oznámenia správcu o vy-
lúčení majetku v Obchodnom vestní-
ku. Ak o prevod takéhoto majetku po-
žiada viacero verite�ov, správca pre-
vedie majetok na toho z nich, ktorý
ponúkne najlepšie podmienky, pri-
čom prednos� zo zákona patrí zabez-
pečenému verite�ovi. Ak o prevod po-
žiada súčasne viacero zabezpeče-
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Zákonné lehoty 
na podanie 
vylučovacích žalôb

Prevod vylúčeného
majetku na verite�a

Aktívna a pasívna
legitimácia, 
príslušnos�

Vylúčenie 
nepredajného
majetku 



z verite�ov, prestáva po uplynutí
doby 60 dní od zverejnenia vylúčenia
majetku v Obchodnom vestníku pod-
lieha� konkurzu. To však nebráni to-
mu, aby bol �alej predmetom exe-
kúcie.
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Povinnosti 
stavebníka

Projektová 
dokumentácia 
a jej koordinácia

Kým v minulom čísle ULC Čarnogur-
ský Pro Bono sme Vám predstavili
nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. 
o minimálnych požiadavkách na po-
skytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov,
v tomto vydaní sa vrátime k nariade-
niu vlády č. 396/2006 Z. z. o minimál-
nych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko. Upozor-
ňujeme, že nariadenie sa nevz�ahuje
na banskú činnos� a na dobývanie lo-
žísk nevyhradených nerastov.

Základné povinnosti v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci
(BOZP) nariadenie ukladá stavební-
kovi, ktorým je fyzická osoba alebo
právnická osoba, z ktorej podnetu sa
uskutočňuje stavba (napr. objedná-
vate� stavby). Ďalšie úlohy a povin-
nosti ukladá nariadenie koordinátoro-
vi dokumentácie, koordinátorovi bez-
pečnosti, zamestnávate�om a fyzický
osobám, ktoré sú podnikate�om a nie
sú zamestnávate�om, napr. živnost-
níkom a pracovníkom na základe do-
hody o dielo (�alšie osoby zúčastne-
né na prácach na stavenisku). 

Stavebník je najmä povinný poveri�
jedného koordinátora dokumentácie
alebo viacerých koordinátorov doku-
mentácie a jedného koordinátora
bezpečnosti alebo viacerých koordi-
nátorov bezpečnosti pre každé stave-
nisko, na ktorom bude vykonáva�
práce viac ako jeden zamestnávate�
alebo viac ako jedna fyzická osoba,
ktorá je podnikate�om a nie je za-
mestnávate�om. Poverením koordi-
nátora sa stavebník nezbavuje svojej
právnej zodpovednosti. Pred zriade-
ním staveniska je stavebník povinný
zabezpeči� vypracovanie plánu BOZP.
Pred začatím prác je �alej stavebník

povinný predloži� miestne príslušné-
mu inšpektorátu práce oznámenie
pod�a prílohy č. 1 nariadenia, ak (1)
plánované trvanie prác na stavenisku
bude dlhšie ako 30 pracovných dní 
a na stavenisku bude súčasne praco-
va� viac ako 20 fyzických osôb alebo
ak (2) rozsah plánovaných prác pre-
kročí 500 osobodní. Ak ide o práce
s osobitným nebezpečenstvom pod�a
prílohy č. 2 nariadenia, stavebník musí
pred začatím prác vidite�ne umiestni�
na stavenisku oznámenie o vykoná-
vaní nebezpečných prác, ktoré v prí-
pade zmeny musí aktualizova�. 

Nariadenie kladie požiadavky na pro-
jektovú dokumentáciu a jej koordiná-
ciu, za ktorú stavebníkovi zodpovedá
ním poverený koordinátor dokumen-
tácie, ktorý je projektantom. Už v pro-
jektovej dokumentácii a jej zmenách
musí koordinátor dokumentácie zo-
h�adni� všeobecné zásady prevencie
týkajúce sa BOZP pri (1) architekto-
nických, technických alebo organiza-
čných riešeniach, na základe ktorých
sa plánujú práce, ktoré sa budú vyko-
náva� súčasne alebo budú na seba
nadväzova� a pri (2) určovaní času
trvania jednotlivých prác alebo ich
etáp. V projektovej dokumentácii sa
musí zoh�adni� aj koordinácia projek-
tovej dokumentácie a koordinácia
bezpečnosti. 

Koordináciu projektovej dokumentá-
cie, ktorá sa musí taktiež zabezpeči�,
obsahuje najmä plán BOZP, ktorý
ustanoví pravidlá na vykonávanie
prác na stavenisku a ktorý obsahuje
aj osobitné opatrenia pre jednotlivé
práce s osobitným nebezpečenstvom
uvedené v prílohe č. 2 nariadenia
a vypracovaný podklad obsahujúci
príslušné informácie o bezpečnosti 

ných verite�ov, o tom, komu sa maje-
tok prevedie, rozhodne poradie vzni-
ku práva na uspokojenie. 

Majetok, ktorý je vylúčený zo zápisu
a o ktorý neprejavil záujem žiaden

NOVÉ PREDPISY V OBLASTI BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI. 2. ČASŤ.
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Koordinácia
bezpečnosti

Všeobecné zásady
BOZP pri prácach
na stavenisku

a ochrane zdravia pri práci, ktoré je
potrebné zoh�adňova� pri všetkých
�alších prácach.

Koordináciu bezpečnosti zabezpeču-
je stavebníkom poverený koordinátor
bezpečnosti, ktorým môže by� (1) fy-
zická osoba oprávnená na výkon čin-
nosti stavby vedúceho, (2) fyzická
osoba oprávnená na výkon staveb-
ného dozoru alebo (3) autorizovaný
bezpečnostný technik. Fyzická osoba
oprávnená na výkon činnosti stavby-
vedúceho nesmie by� koordinátorom
bezpečnosti na stavenisku, na kto-
rom vykonáva činnos� stavbyvedúce-
ho. Koordinácia bezpečnosti zahŕňa
(1) uplatňovanie všeobecných zásad
prevencie a požiadaviek na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci na technických alebo organiza-
čných riešeniach, na základe ktorých
sa plánujú práce, ktoré sa budú vyko-
náva� súčasne alebo budú na seba
nadväzova� a pri určovaní času trva-
nia jednotlivých prác alebo ich etáp,
(2) plnenie spomenutých požiadaviek
tak, aby zamestnávate� a fyzická oso-
ba, ktorá je podnikate�om a nie je za-
mestnávate�om, uplatňovali zodpove-
dajúcim spôsobom všeobecné zásady
bezpečnosti na stavenisku a dodržia-
vali plán bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci, (3) úpravy plánu bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci
pod�a koordinácie projektovej doku-
mentácie a podkladu k nej vyhotove-
nému, ktoré budú zoh�adňova� po-
stup prác so zrete�om na zmeny 
v priebehu prác, (4) spoluprácu medzi
zamestnávate�mi na stavenisku, naj-
mä ak pracujú na spoločnom praco-
visku a ak ich činnos� na pracovisku
na seba nadväzuje, usmerňovanie
práce so zrete�om na ochranu zamest-
nancov, na prevenciu vzniku úrazov
a iného ohrozenia zdravia, na vzá-
jomné informovanie a zapojenie fy-
zickej osoby, ktorá je podnikate�om 
a nie je zamestnávate�om, do tohto
procesu, ak je to potrebné, (5) opatre-
nia na kontrolu správneho uplatňova-
nia pracovných postupov a napokon
(6) zabezpečenie vstupu na stavenis-
ko len osobám, ktoré tam plnia pra-
covné povinnosti.

Počas realizácie stavebných prác
platia v zmysle nariadenia pre za-
mestnávate�ov a fyzické osoby, ktoré
sú podnikate�om a nie sú zamestná-
vate�om, teda pre �alšie osoby zú-
častnené na prácach na stavenisku,
isté všeobecné zásady. V záujme za-
istenia BOZP na stavenisku sú tieto
�alšie osoby povinné vykonáva� pra-
covnú činnos� osobne a zoh�adňova�
usmernenia koordinátora bezpečnos-
ti. Platí pre nich najmä všeobecná
povinnos� zabezpečova� plnenie po-
žiadaviek na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vrátane
všeobecných zásad prevencie. Pri
napĺňaní tejto povinnosti musia pre-
dovšetkým (1) udržiava� poriadok 
a čistotu na stavenisku, (2) dba� na
vhodné umiestnenie pracoviska, jeho
prístupnos�, určenie komunikácií ale-
bo priestorov na priechod a pohyb
zamestnancov a na prejazd a pohyb
pracovných prostriedkov, (3) zoh�ad-
ňova� podmienky na manipuláciu 
s rôznymi materiálmi, (4) technicky
udržiava� zariadenia a pracovné pro-
striedky, kontrolova� ich pred uve-
dením do prevádzky a vykonáva� pra-
videlnú kontrolu s cie�om odstráni�
nedostatky, ktoré by mohli ovplyvni�
bezpečnos� a zdravie zamestnancov,
(5) urči� a upravi� plochy na usklad-
ňovanie rôznych materiálov, najmä
ak ide o nebezpečné materiály alebo
látky, (6) dodržiava� podmienky na
odstraňovanie použitých nebezpeč-
ných materiálov alebo látok, (7) dodr-
žiava� pravidlá uskladňovania, mani-
pulácie alebo odstraňovania odpadu
a zvyškov materiálov a (8) prispôso-
bova� sa času určenému na jednotli-
vé práce. Fyzické osoby musia vzh�a-
dom na povahu nimi vykonávaných
činností dodržiava� bezpečnostné 
a zdravotné požiadavky uvedené 
v prílohe č. 3 nariadenia a osobitné
predpisy. Musia napríklad, ak ide 
o práce, pri ktorých sa poskytujú 
a používajú osobné ochranné pracov-
né prostriedky, ak sa pri ich vykoná-
vaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré
môžu poškodi� zdravie, nosi� ochran-
nú prilbu, chráni� sluch, zrak a tvár,
nosi� zodpovedajúcu obuv a pod. 



K �alším novým predpisom v oblas-
ti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci patria nariadenie vlády 
č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bez-
pečnostných a zdravotných požia-
davkách na pracovisku a nariadenie
vlády č. 392/2006 o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných po-
žiadavkách pri používaní pracovných

prostriedkov, ktoré Vám predstavíme
v �alšom čísle ULC Čarnogurský Pro
Bono. Bezpečnos� a ochranu zdravia
pri práci tiež upravuje nariadenie
vlády č. 393/2006 Z. z, o minimálnych
požiadavkách na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci vo
výbušnom prostredí.
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Navrhované
novinky 
pri exekúcii

Exekúcia 
v kontexte zmlúv 
o právnej pomoci

Nový postup pri
zmene účastníkov
konania

V týchto dňoch sa v NR SR do prvého
čítania dostáva návrh novely exekuč-
ného poriadku. Cie�om predkladané-
ho návrhu je predovšetkým odstráni�
viaceré interpretačné a zároveň prak-
tické nejasnosti, ktoré sa vyskytli
v doterajšej aplikačnej praxi. Osobit-
ne sa novela zameriava na niektoré
špecifiká exekučného konania, ktoré
vyvstali v súvislosti so zmenami in-
korporovanými do exekučného práva
v poslednej novele exekučného poriad-
ku. Návrh novely sa sústredí najmä na
doriešenie vykonávania exekúcie na
vymoženie poh�adávky na výživné vo
vz�ahu k úhrade trov exekúcie. V ta-
kom prípade sa navrhuje prielom do
zásady ochrany a obrany povinného. 

Ďalší z okruhov navrhovaných zmien
sa snaží rieši� problematiku výkonu
rozhodnutí vo vz�ahu k štátom, ktoré
nie sú členmi EÚ a s ktorými uzavrela
Slovenská republika dvojstranné
zmluvy o tzv. právnej pomoci. Na zá-
klade uvedených zmlúv môže opráv-
nený poda� návrh na výkon cudzieho
rozhodnutia na území SR priamo na
súde, ktorý rozhodoval vo veci v prvom
stupni v cudzine. Tento súd (napr. súd
v Moskve) postúpi v súlade s dvojstran-
nou zmluvou návrh oprávneného
prostredníctvom ústredných orgánov
(určené boli ministerstvá spravodli-
vosti) súdu druhej zmluvnej strany,
ktorý je príslušný rozhodnú� o návrhu
(všeobecný súd povinného, napr. OS
Prešov). Nako�ko v týchto veciach
oprávnený býva v cudzine a nepozná
právnu situáciu v SR, návrh novely
prelamuje pravidlo, pod�a ktorého si
exekútora vyberá oprávnený tak, že

PRIPRAVUJE SA V NR SR – ZMENY V EXEKUČNOM PORIADKU

exekúciu vykoná ten exekútor, ktoré-
ho poverí súd. 

Zákonom č. 341/2005 Z. z. sa výslov-
ne zakotvilo, že účastníci sú vždy po-
vinní oznámi� exekútorovi, že nastali
skutočnosti odôvodňujúce prevod
alebo prechod práv a povinností vy-
plývajúcich z exekučného titulu. Exe-
kútor je potom povinný v stanovenej
lehote doruči� súdu návrh na pripus-
tenie zmeny účastníkov konania.
K zmene môže dôjs� len na základe
súdneho rozhodnutia — uznesenia
o pripustení zmeny, ktorého originál,
prípadne odpis je potrebné — na to,
aby exekútor mohol pokračova� vo
vykonávaní exekúcie na základe pô-
vodného poverenia — pripoji� k pô-
vodnému povereniu. Platný právny
stav hovorí o priložení originálu alebo
osvedčenej fotokópie listiny preuka-
zujúcej prevod alebo prechod práv
a povinností. Doručovanie takýchto
listín tretím osobám však nemá práv-
ny ani faktický význam, pretože tu nie
je dôvod, aby sa tretie osoby pred-
metnými listinami zaoberali. Na posú-
denie zmeny osoby účastníka konania
je relevantným jedine uznesenie exe-
kučného súdu, vydané na návrh súd-
neho exekútora pod�a § 37 ods. 3 EP.
Uznesenie súdu „odobruje“ v proces-
noprávnej rovine zmenu, ktorá nasta-
la v rovine hmotnoprávnej. Preto ná-
vrh novely navrhuje vypusti� povinné
predkladanie osvedčenej fotokópie
listiny preukazujúcej prevod alebo
prechod práv a povinností a nahradi�
ho povinnos�ou predloži� právoplatné
rozhodnutie súdu o pripustení zmeny
alebo odpis takéhoto rozhodnutia.
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Dražba veci 
v podielovom
spoluvlastníctve

Informácie uvedené v bulletine nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzova� žiadne práva
a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených
informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych informácií. Pri konkrétnych obchodoch a iných
právnych riešeniach odporúčame preto vždy konzultácie. I ke� je bulletin ULC Čarnogurský Pro Bono
zostavovaný s maximálnou starostlivos�ou, ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednos� za prípadné chyby či
nepresnosti, ani za akéko�vek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto
dokumente.

V prípade, že na�alej nechcete by� adresátom tejto služby, pošlite prosím e-mail na adresu
lenicka@ulclegal.com so subjektom: neodobera�. Ďakujeme.

V prípade akýchko�vek otázok kontaktuje prosím Mgr. Lenku Lenickú: lenicka@ulclegal.com

© ULC Čarnogurský, 2006

Navrhovaná novela exekučného po-
riadku by tiež mala umožni�, aby sa
spoluvlastník veci, ktorá je v podielo-
vom spoluvlastníctve, považoval za
vydražite�a podielu za predpokladu,
že zloží na účet exekútora sumu vo
výške podielu, ktorý sa má vydraži�
s cie�om zabráni� predaju veci. Ak tak
urobí viac spoluvlastníkov, zúži sa
okruh dražite�ov iba na spoluvlastní-
kov. Spoluvlastník hnute�nej veci ale-
bo nehnute�nej veci, ktorá je v podie-
lovom spoluvlastníctve, môže teda za-
bráni� predaju veci, ak najneskôr do
začiatku dražby zloží u exekútora 

v hotovosti alebo šekom na účet exe-
kútora sumu vo výške podielu, ktorý
sa má vydraži�. Ak jeden zo spoluvlast-
níkov zloží túto sumu na účet exekúto-
ra, považuje sa za vydražite�a podielu
a ak uvedenú sumu zloží na účet exe-
kútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa
okruh dražite�ov podielu iba na spolu-
vlastníkov. Ďalej exekútor postupuje
pod�a ustanovení o dražbe. Predme-
tom takejto dražby potom nebude „celá
vec“, ale len podiel na takejto veci. 

Predpokladaná účinnos� novely sa
navrhuje na 1. decembra 2006.
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