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( N á vrh)   

 

VYHLÁŠKA 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

z ... 2019 

 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 5, 75a ods. 3, 75g a 

§ 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonník v znení zákona č. .../2019 Z. z. 

ustanovuje: 

  

PRVÁ ČASŤ 

VŠOBECNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Táto vyhláška upravuje 

a) výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora,  

b) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov likvidátora 

vrátane paušálnych náhrad za výdavky likvidátora, 

c) náležitosti zoznamu majetku spoločnosti. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

PREDDAVOK LIKVIDÁTORA  

 

§ 2 

Výška preddavku na úhradu odmeny a výdavkov  

 

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora vo veci likvidácie začatej na základe 

rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti podľa § 68a Obchodného zákonníka je 1 500 eur. 

 

TRETIA ČASŤ 

ODMENA LIKVIDÁTORA 

 

§ 3 

Daň z pridanej hodnoty 

 

Ak je likvidátor platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa 

zvyšuje o daň z pridanej hodnoty. 

 

§ 4 

Paušálna odmena 

 

Likvidátorovi patrí paušálna odmena v sume 

a) 300 eur, za zverejnenie oznámenie o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie 

pohľadávok, 
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b) 5 eur, za zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok, 

c) 300 eur za uloženie základného zoznamu prihlásených pohľadávok do zbierky 

listín, 

d) 300 eur za uloženie základného zoznamu majetku do zbierky listín, 

e) 300 eur za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky, 

f) 300 eur za zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej správy o priebehu likvidácie 

a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. 

 

§ 5 

Odmena z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok  

 

(1) Základ pre určenie odmeny z hodnoty splnených peňažných pohľadávok je výška 

peňažného plnenia, ktorú likvidátor poukázal veriteľovi na účely splnenia záväzku 

spoločnosťou. 

 

(2) Odmena likvidátora zo základu na jej určenie je 

a) 15% z poukázaného peňažného plnenia pokým celková výška odmeny likvidátora 

z hodnoty uspokojených peňažných pohľadávok nedosiahne 10.000 eur, 

b) 10%, ak celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných 

pohľadávok presiahne 10.000 eur, avšak nepresiahne 50.000 eur, 

c) 5%, ak celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných 

pohľadávok presiahne 50.000 eur, avšak nepresiahne 100 000 eur, 

d) 1%, ak celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných 

pohľadávok presiahne 50.000 eur, avšak nepresiahne 100 000 eur, 

e) 0,1% ak celková výška odmeny likvidátora z hodnoty uspokojených peňažných 

pohľadávok už presiahla 100.000 eur. 

 

§ 6 

Odmena likvidátora v prípade dodatočnej likvidácie 

 

Odmena likvidátora v dodatočnej likvidácii sa primerane spravuje ustanoveniami § 2 až 5. 

 

§ 7 

 Spoločné ustanovenie 

 

V odmene likvidátora je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v 

súvislosti s likvidáciou. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

NÁHRADA VÝDAVKOV LIKVIDÁTORA 

 

§ 8 

 

(1) Likvidátorovi patrí náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených pri konaní s 

odbornou starostlivosťou v súvislosti s vykonaním likvidácie.  

 

(2) Medzi hotové výdavky patria najmä súdne a iné poplatky, cestovné náhrady, poštovné, 

telekomunikačné poplatky, náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, 

preklady, odpisy a fotokópie. 
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(3)  Výška cestovných náhrad sa určuje podľa osobitného predpisu.
1
)  

 

PIATA ČASŤ 

ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI 

 

§ 9 

 

(1) Vzor tlačiva zoznamu majetku spoločnosti je spolu s vysvetlivkami uvedený v prílohe 

č. 1. 

 

(2) Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie spoločnosti o pravdivosti a 

úplnosti údajov uvedených v zozname majetku spoločnosti. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 10 

 

Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a 

vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor. 

 

§ 11 

 

Táto vyhláška sa vzťahuje na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie 

likvidátorov, ktorí boli vymenovaní po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky. 

 

§ 12 

 

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o 

určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora v znení vyhlášky č. 533/2008 

Z. z.. 

 

§ 13 

Účinnosť 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2020. 

 
 

 

 
 

 

                                                           
1
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 


