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S  T  A  N  O V  I  S  K O 

 

k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

I. 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh 

zákona“) predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister spravodlivosti 

Slovenskej republiky Gábor Gál na základe úlohy B.1. a B.2. z uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 167 z 20. apríla 2018, ako aj na podklade Programového vyhlásenia vlády 

Slovenskej republiky pre roky 2016 až 2020 schváleného uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 141 z 13. apríla 2016. 

Účelom  predloženého návrhu zákona je najmä realizácia opatrení na zlepšenie 

fungovania obchodného registra schválených vládou Slovenskej republiky uznesením č. 167 z 

20. apríla 2018, ako aj realizácia opatrení na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných 

spoločností a družstiev reagujúcich najmä na dlhoročné problémy aplikačnej praxe a tiež 

objektívne nevyhnutné pre efektívnu aplikáciu týmto návrhom zákona novelizovaných 

súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka o zrušovaní a zániku obchodných spoločností 

a družstiev. 

II. 

 

Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na životné prostredie, služby verejnej 

správy pre občana, ani sociálne vplyvy, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. 

Návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a 

informatizáciu spoločnosti.  

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.  

 

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády 

Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov. 

 

 

III. 

     



 

 

 

  

 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh zákona na 

svojom zasadnutí 20. augusta 2019 a odporučila vláde Slovenskej republiky návrh zákona 

schváliť po zapracovaní jej pripomienok.   

V súvislosti s § 133 ods. 2 v Čl. I bodom 23, pokiaľ ide o zavedenie novej podmienky, že 

konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným  môže byť len fyzická osoba, voči ktorej 

nie je vedené exekučné konanie, legislatívna rada odporučila vyriešiť otázku, ako sa bude 

toto ustanovenie uplatňovať v aplikačnej praxi, pokiaľ ide o konateľov už zapísaných do 

obchodného registra. Predkladateľ bude túto problematiku  riešiť v ďalšom legislatívnom 

procese návrhu zákona. 

 

 

    IV. 

      

Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča vláde 

Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony schváliť, avšak s týmito pripomienkami legislatívnej rady: 

 

K celému návrhu zákona 

- V celom texte návrhu zákona je potrebné ujednotiť používanie terminológie „podľa 

osobitného zákona“ a „podľa osobitného predpisu“. 

- V celom texte návrhu zákona je v poznámkach pod čiarou, v ktorých sa odkazuje na 

kódex potrebné neuvádzať „v znení zákona č....“.   

 

K Čl. I 

 

K bodu 3 

- V § 13 ods. 4 text je potrebné uviesť v jednotnom čísle a preformulovať takto: „Ak ide 

o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, obmedzenie štatutárneho 

orgánu podľa prvej vety sa do obchodného registra nezapisuje. 

 

K bodu 8   
- V § 27 ods. 2 písm. a) a b) úvodnej vete  slová „ktoré možno zriadiť” je potrebné 

nahradiť slovami „založené”  a čiarku za slovom „osoby” je potrebné vypustiť, keďže 

do obchodného registra sa zapisujú osoby, ktoré boli založené. 

 

K bodu 12 

- V § 68 ods. 5 slovo „neustanovili” je potrebné nahradiť slovom „neustanovia” a slovo 

„nezložili” je potrebné nahradiť slovom „nezložia”. 

 

K bodu 14  

- V § 68b ods. 2 je potrebné preformulovať takto: „Ak ide o dôvody na zrušenie 

spoločnosti podľa odseku 1, dôvod na zrušenie spoločnosti sa predpokladá, ak vyplýva 

z obchodného registra alebo listín uložených v zbierke listín.   

 

K bodu 17 

 

K § 75 

- V dôvodovej správe je potrebné doplniť vysvetlenie k spôsobu, akým sa bude 

registrovému súdu preukazovať zloženie preddavku na likvidáciu do notárskej 

úschovy.“. 

- V § 75 odsek 4 je potrebné upraviť takto: „Podrobnosti o určení výšky výdavkov 

a odmeny za výkon funkcie likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.  



 

 

 

  

 

 

 

K § 75a  

- V § 75a ods. 1 je potrebné tretiu vetu vložiť za slovo „zmluvy” a bodku za slovom 

zmluvy nahradiť bodkočiarkou 

- V § 75a ods. 2 je potrebné vypustiť slová  „skončením likvidácie” a slová v zátvorke 

uviesť bez zátvorky.“. 

 

K bodu 18 

 

K § 75g 

- V dôvodovej správe je potrebné doplniť vysvetlenie k spôsobu akým sa má určovať a 

uvádzať hodnota majetku v zozname majetku vyhotovovanom podľa § 75g.“. 

 

K § 75j 

 

- V § 75j ods. 5 prvú vetu  je potrebné preformulovať takto: „Po schválení účtovnej 

závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného 

zostatku likvidátor zverejní o tom oznámenie a likvidačný zostatok bezodkladne 

poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo.  

 

K § 75k 

- V dôvodovej správe k § 75k ods. 8 je potrebné doplniť odôvodnenie navrhovanej 

právnej úpravy.  

 

K bodu 21  

- V § 115 ods. 3 slová „okrem prípadov podľa predchádzajúcej vety” je potrebné   

vypustiť ako nadbytočné. 

 

K bodu 34 

 

K § 768s  

 

- V odseku 4 písm. a) je potrebné slová „počká na jeho výsledok“ nahradiť slovami 

„postupuje podľa jeho výsledku“. Rovnako je potrebné upraviť aj § 309h v Čl. II. 

 

- Odsek 7 je potrebné preformulovať takto: „ (7) Ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak, 

likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. júna 2020 

sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020.“ K tomuto odseku 

je potrebné doplniť vysvetlenie v dôvodovej práve. 

- V odseku 8 a 10 slová „k 1. júlu”  je potrebné nahradiť slovami „do 30. júna”.  

 

K § 768t 

 

- V odseku 1 za slová „v mene”  je potrebné vložiť slovo „osoby”. 

 

- V odseku 2 poslednú vetu ustanovenia je potrebné preformulovať takto: „Konanie 

podľa predchádzajúcej vety sa považuje za konanie zastavené pre nedostatok 

právomoci.“. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

K Čl. II 

 

K bodu 5 

- V úvodnej vete slovo „písmene” je potrebné nahradiť slovom „písmeno”. 

 

 

K bodu 9  

- V § 396a ods. 1 slová „začaté pred 1. júlom 2020, sa dokončia podľa predpisov 

účinných do 30. júna 2020 je potrebné nahradiť slovami „ktoré sa začalo a právoplatne 

neskončilo do 30. júna sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 

2020.  Obdobne je potrebné upraviť aj znenie ostatných prechodných ustanovení.  

 

K ČI. III  

 

- V úvodnej vete k článku je potrebné slová „a dopĺňa” vypustiť. 

 

K Čl. IV 

 

K bodu 15  

- V § 47 ods. 5 slovo „predchádzajúcej” je potrebné nahradiť slovom „prvej”. 

 

K bodu 17 

- V § 60 ods. 3 slová „elektronickou formou“ je potrebné nahradiť slovami „v 

elektronickej podobe“. 

- V poznámke pod čiarou k odkazu 37b) je potrebné doplniť slová „v znení zákona č. 

52/2018 Z. z.  

 

K Čl. VI 

 

- K bodu 5 v oboch prípadoch slová „§19m” je potrebné nahradiť slovami „§19o”.  

 

 

K Čl. XI 

- V úvodnej vete k článku  je potrebné doplniť  zákon č. 264/2017 Z. z. . 

 

 

K Čl. XII 

- V úvodnej vete k článku  je potrebné doplniť  zákon č. 225/2019 Z. z. a zákon č. 

231/2019 Z. z.. 

 

K bodu 5 

- V § 2 ods. 1 písm. i) je potrebné preformulovať takto:  

 „i) dátum uplynutia času, na ktorý bola právnická osoba založená, ak bola založená na 

dobu určitú,“. 

 

K bodu 13  

- V § 2 ods. 4 písm. l) slová „rodné čísla nie sú pridelené” je potrebné uviesť v 

jednotnom čísle. 

 

K bodu 18  



 

 

 

  

- V § 5 ods. 6 je potrebné precizovať právnu úpravu, kedy nastanú účinky doručenia 

návrhu na zápis takto:  „V § 5 ods. 6 je potrebné čiarku za slovom „poplatku“ nahradiť 

spojkou „a“ a slová „a neuplynulo“ nahradiť slovami „a zároveň neuplynulo“. 

 

Body 21 a 22 je potrebné zlúčiť. 

 

Body 36 a 37 je potrebné zlúčiť. 

 

 

K bodu 49  

- V § 15g ods. 2 slovo „nedochádza” je potrebné nahradiť slovom „nedôjde” a slovo 

„v” za slovom „zápisu” odporúčame vypustiť. 

 

 

K Čl.XVII 

 

- Body 3 a 4 je potrebné zlúčiť. 

 

 

V Bratislave  20. augusta 2019 

              
 


