
182 

ZÁKON 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
z 8. júla 1993 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

/  výpis niektorých ustanovení  zákona / 

 

§ 7d 
 
(1) 
Spoločenstvo sa zrušuje 
a) 
dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak 
dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, 
b) 
rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva, 
c) 
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku. 
(2) 
Spoločenstvo nemožno zrušiť podľa odseku 1 písm. a), ak nie je ku dňu 
zrušenia uzavretá zmluva o výkone správy. 
(3) 
Zhromaždenie môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí spoločenstva s iným 
spoločenstvom. Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného spoločenstva a 
zostatok úhrad za plnenia na spoločenstvo, s ktorým sa spoločenstvo zlúčilo. 
Pri splynutí prechádza majetok spoločenstva a zostatok úhrad za plnenia na 
spoločenstvo vzniknuté splynutím. Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia 
vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi predseda 
novovzniknutého spoločenstva do siedmich dní príslušnému správnemu 
orgánu. 
(4) 
Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza 
zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak 
majetok spoločenstva prechádza na iné spoločenstvo po zlúčení, rozdelení 
alebo splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutého spoločenstva a zápis 
spoločenstva vzniknutého splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovaného 
alebo rozdeleného spoločenstva a zápis zmeny pri spoločenstve, s ktorým sa 
zanikajúce spoločenstvo zlúčilo, alebo zápis nových spoločenstiev po 
rozdelení sa vykoná k tomu istému dňu. 
(5) 
Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len 
na účely podľa tohto zákona. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia 
zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na 
správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. 



(6) 
Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv 
príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. 
Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva. Na zrušenie 
spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa použijú primerane 
ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných 
spoločností,12c) ak tento zákon neustanovuje inak. 
 

12c) 
§ 68 až 75 Obchodného zákonníka. 
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ZÁKON 

z 5. novembra 1991 

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK 

/  výpis niektorých ustanovení  zákona / 

§ 66 
 
(1) 
Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti (ďalej len „člen orgánu 
spoločnosti“), vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne 
smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch 
mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. 
(2) 
Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú 
inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je 
oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po 
doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na 
zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť 
nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k 
vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený 
vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť 
písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v 
prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán spoločnosti, 
ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, 
nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie 
sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak 
zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je 
odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom 
spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, 
ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, 
povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. 
 
 



(3) 
Ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra 
do 60 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1, je ten, kto funkciu jediného 
štatutárneho orgánu spoločnosti vykonával naposledy, povinný podať do 30 
dní návrh na zrušenie spoločnosti. 
(4) 
Ak podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní člen štatutárneho 
orgánu musí spĺňať podmienky na výkon funkcie, jeho funkcia zanikne ku dňu, 
keď tieto podmienky prestal spĺňať. 
(5) 
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, aj po zániku funkcie je bývalý 
štatutárny orgán alebo bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti za 
obdobie, v ktorom pôsobil ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 
orgánu spoločnosti, povinný poskytovať primeranú súčinnosť vyžiadanú 
súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, 
správcom alebo súdnym exekútorom, a to v rozsahu, v akom možno 
predpokladať, že môže prispieť k bližšiemu objasneniu otázok, ktorých sa 
požadovaná súčinnosť týka. Za poskytnutie súčinnosti má bývalý štatutárny 
orgán alebo bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti voči spoločnosti 
právo na náhradu nákladov. 
(6) 
Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom 
pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o 
mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi 
spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom, ak bola 
zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv 
a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju 
schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, 
ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Stanovy akciovej spoločnosti 
alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone 
funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada. 
(7) 
Povinnosti mandatára má aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť 
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do 
takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená. Taká osoba je najmä povinná 
konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a 
všetkých jej spoločníkov. Pri porušení týchto povinností má rovnakú 
zodpovednosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. 
(8) 
Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú 
inak, môže sa štatutárny orgán alebo dozorná rada uznášať, len ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina ich členov, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 
väčšiny prítomných členov. Spoločenská zmluva alebo stanovy môžu určiť 
hlasovanie mimo zasadania orgánu aj písomnou formu alebo hlasovaním 
pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. Hlasujúci sa pritom považujú za 
prítomných. 
 

 
 



Zrušenie, neplatnosť a zánik spoločnosti 
 
§ 68 
 
(1) 
Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 
(2) 
Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 
Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho 
nástupcu, alebo po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu 
odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej len „preddavok na likvidáciu“) vo výške 
ustanovenej osobitným predpisom. 
(3) 
Spoločnosť sa zrušuje 
a) 
uplynutím času, na ktorý bola založená, 
b) 
odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo príslušného orgánu 
spoločnosti o zrušení spoločnosti a o ustanovení likvidátora, inak odo dňa, 
keď bolo toto rozhodnutie prijaté. 
(4) 
Spoločnosť sa tiež zrušuje 
a) 
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti, 
b) 
odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, 
keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 
c) 
ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo 
ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú 
predpoklady pre konkurz, alebo 
d) 
z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon. 
(5) 
Ak v prípade zrušenia spoločnosti podľa odseku 3 písm. a) spoločníci alebo 
príslušný orgán spoločnosti v lehote 60 dní od zrušenia spoločnosti 
neustanovia likvidátora alebo nezložia preddavok na likvidáciu, považuje sa 
spoločnosť márnym uplynutím tejto lehoty za založenú na dobu neurčitú, ak 
tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. 
(6) 
V prípade zrušenia spoločnosti podľa odseku 4 písm. c) súd bez zbytočného 
odkladu vymaže spoločnosť z obchodného registra. 
 
§ 68a 
  
Neplatnosť spoločnosti 

(1) 
Po vzniku spoločnosti nemožno sa domáhať určenia, že spoločnosť nevznikla. 
 



(2) 
Súd môže rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti, len ak 
a) 
nebola uzavretá spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva alebo nebola 
vyhotovená zakladateľská listina, alebo nebola dodržaná zákonom ustanovená 
forma týchto právnych úkonov, 
b) 
predmet podnikania alebo činnosti je v rozpore so zákonom alebo odporuje 
dobrým mravom, 
c) 
v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v 
stanovách chýba údaj o obchodnom mene spoločnosti alebo o výške vkladov 
spoločníkov, alebo o výške základného imania, alebo o predmete podnikania, 
alebo činnosti, ak tak ustanovuje zákon, 
d) 
v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve, zakladateľskej listine alebo v 
stanovách nie sú dodržané ustanovenia zákona o minimálnom splatení 
vkladov, 
e) 
všetci zakladatelia boli nespôsobilí na právne úkony, 
f) 
v rozpore so zákonom bol počet zakladateľov menší ako dvaja. 
 
(3) 
Právne vzťahy, do ktorých neplatná spoločnosť vstúpila, nie sú rozhodnutím 
súdu o neplatnosti spoločnosti dotknuté. Povinnosť spoločníkov splatiť vklady 
trvá, ak to vyžaduje záujem veriteľov na splnení záväzkov neplatnej 
spoločnosti. 
 
§ 68b 
  
Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu 

(1) 
Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak 
a) 
zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti, 
b) 
orgány spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, 
zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo týmto 
zákonom viac ako tri mesiace, 
c) 
spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3, 
d) 
spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto 
zákona, 
e) 
je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť 
mesiacov, alebo 
f) 
tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon. 



 
 
(2) 
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. 
 
§ 68c 
  
Nakladanie s majetkom spoločnosti po jej zrušení 

(1) 
Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie podlieha nakladanie s 
majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného 
imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším 
orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s majetkom 
podľa prvej vety, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu 
so znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na účinnosť právneho úkonu 
potrebný zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, musí byť 
právny úkon spolu so znaleckým posudkom uložený do zbierky listín pred 
zápisom do osobitnej evidencie. 
(2) 
Hodnota plnenia alebo zábezpeky poskytnutej z právneho úkonu, ktorý 
nenadobudol účinnosť, sa musí spoločnosti vrátiť podľa zásad o 
bezdôvodnom obohatení. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali 
funkciu v čase poskytnutia plnenia alebo zábezpeky, ručia spoločne a 
nerozdielne za ich vrátenie. Spolu s nimi ručia tí, ktorí vykonávali funkciu člena 
štatutárneho orgánu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia 
alebo zábezpeky neuplatňovala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky 
okolnosti vedeli alebo mohli vedieť. 
 
§ 69 
  
Splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti 

(1) 
Spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu rozhodnúť o zrušení 
spoločnosti a o jej splynutí alebo zlúčení s inou spoločnosťou alebo o jej 
rozdelení. Tým nie sú dotknuté obmedzenia ustanovené týmto zákonom alebo 
osobitným predpisom. 
(2) 
Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti musí mať zanikajúca 
spoločnosť a spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti 
(ďalej len „nástupnícka spoločnosť“), rovnakú právnu formu, ak zákon 
neustanovuje inak. 
(3) 
Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k 
zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie 
zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa 
tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Splynutie je postup, 
pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo 



viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na 
inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym 
nástupcom zanikajúcich spoločností. 
(4) 
Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie 
dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti 
prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi 
nástupcami zanikajúcej spoločnosti (ďalej len „rozdelenie spoločnosti 
zlúčením“), alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom 
stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností. Každá z nástupníckych 
spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti 
na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom; na splnenie záväzku sú 
zaviazané spoločne a nerozdielne. Veriteľ môže požadovať celé plnenie 
záväzku od ktorejkoľvek z nich a splnením záväzku jednou z nástupníckych 
spoločností povinnosť ostatných spoločností zanikne. Medzi sebou sa 
nástupnícke spoločnosti vyrovnajú v pomere, v akom na ne prešlo čisté 
obchodné imanie zaniknutej spoločnosti. Ak v rozhodnutí o rozdelení nie je 
určené, na ktorú spoločnosť určitá časť obchodného majetku prechádza, 
prechádza táto časť majetku do podielového spoluvlastníctva všetkých 
nástupníckych spoločností; podiely jednotlivých nástupníckych spoločností sa 
určia pomerom, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie zaniknutej 
spoločnosti. 
(5) 
Spoločníci spoločnosti zanikajúcej splynutím, zlúčením alebo rozdelením sa jej 
zánikom stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti, ak zákon neustanovuje 
alebo zmluva o splynutí spoločností alebo zmluva o zlúčení spoločností 
neurčuje inak. 
(6) 
Na splynutie spoločností alebo zlúčenie spoločností sa vyžaduje schválenie 
návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností, ktorá, ak zákon 
neustanovuje inak, obsahuje najmä 
a) 
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, splývajúcich alebo 
zlučujúcich sa spoločností; v prípade splynutia aj právnu formu, obchodné 
meno a sídlo spoločnosti, ktorá vznikne splynutím, 
b) 
podiely spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení 
spoločností v nástupníckej spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov v 
nástupníckej spoločnosti, 
c) 
návrh spoločenskej zmluvy, prípadne zakladateľskej zmluvy a stanov 
spoločnosti, ktorá vznikne splynutím, 
d) 
určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z 
hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, 
pričom tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného 
obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o 
zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti za 
predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto 
dňu, nebola schválená príslušným orgánom, 



e) 
určenie času, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na 
podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti, 
f) 
určenie členov štatutárneho orgánu, prípadne dozornej rady spoločnosti, ktorá 
vznikne splynutím, ak je nástupníckou spoločnosťou spoločnosť s ručením 
obmedzeným, akciová spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie. 
(7) 
Na schválenie návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností sa 
vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností, v prípade 
zlúčenia aj spoločníkov nástupníckej spoločnosti, ak zákon neustanovuje 
alebo spoločenské zmluvy týchto spoločností neurčujú inak. 
(8) 
V návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení možno dohodnúť, že 
niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností sa nestanú spoločníkmi 
nástupníckej spoločnosti; obdobné právo majú i spoločníci spoločnosti, na 
ktorú prechádza imanie zanikajúcich spoločností. Nástupnícka spoločnosť je 
povinná spoločníkom vyplatiť vyrovnací podiel. Na platnosť tejto dohody sa 
vyžaduje súhlas dotknutých spoločníkov. 
(9) 
Na rozdelenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie projektu rozdelenia 
spoločnosti. Projekt rozdelenia musí obsahovať presný popis a určenie častí 
obchodného majetku a záväzkov zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na 
jednotlivé nástupnícke spoločnosti, a pravidlá rozdelenia podielov jednotlivých 
nástupníckych spoločností medzi spoločníkov. Na obsah projektu rozdelenia a 
jeho schválenie sa inak vzťahujú primerane ustanovenia odsekov 6 až 8. 
(10) 
Ak zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti zlúčením vyžaduje zmeny 
spoločenskej zmluvy alebo stanov nástupníckej spoločnosti a tieto zmeny nie 
sú súčasťou návrhu zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia pri rozdelení 
spoločnosti zlúčením, musí ich nástupnícka spoločnosť schváliť spolu s 
návrhom zmluvy o zlúčení alebo s projektom rozdelenia spoločnosti zlúčením; 
pri rozhodovaní o schválení zmien spoločenskej zmluvy alebo stanov platí 
ustanovenie odseku 7. 
(11) 
Ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti 
a) 
nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej 
majetku; do sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú 
spojené so záväzkom podriadenosti, 
b) 
nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii, 
c) 
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť 
účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so 
splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti, 
d) 
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť 
účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, 
 



e) 
voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť 
konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu 
zrušené. 
(12) 
Členovia orgánov spoločnosti sú povinní zdržať sa úkonov smerujúcich k jej 
splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú 
splnené podmienky podľa odseku 11; inak zodpovedajú veriteľom za škodu, 
ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia. 
(13) 
Oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o 
zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti, doručí každá 
zanikajúca spoločnosť príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad 
alebo colný úrad, najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, 
ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o 
splynutí spoločností alebo návrhu projektu rozdelenia spoločnosti, a ak sú 
obchodné podiely alebo akcie zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného 
práva, v rovnakej lehote aj záložnému veriteľovi. 
(14) 
Po prijatí rozhodnutia spoločníkov alebo príslušných orgánov zúčastnených 
spoločností o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti a pred podaním 
návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti vyhotoví 
audítor určený v schválenej zmluve o splynutí, zmluve o zlúčení alebo 
schválenom projekte rozdelenia spoločnosti o zistených skutočnostiach 
správu, ktorá osvedčuje, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených 
spoločností ku dňu podľa odseku 6 písm. d) budú splnené podmienky podľa 
odseku 11 písm. a). Ak je zanikajúcou spoločnosťou spoločnosť, ktorá nemá 
povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, súčasťou správy je aj 
osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti 
zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu deň podľa 
odseku 6 písm. d). K návrhu na zápis do obchodného registra sa na účely 
osvedčenia skutočností podľa odseku 11 písm. a) prikladá správa audítora o 
zistených skutočnostiach. 
(15) 
Ustanovenie odseku 14 sa nepoužije, ak sa vyhotovuje správa podľa § 218a 
ods. 3, ktorej súčasťou sú skutočnosti, ktoré by boli súčasťou správy podľa 
odseku 14. 
(16) 
Týmto zákonom nie sú dotknuté požiadavky podľa osobitných zákonov 
vzťahujúce sa na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločností, ktoré 
vykonávajú činnosti podľa osobitných zákonov. 
§ 69a 
(1) 
Účinky splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho 
zápisom do obchodného registra. Zápisom do obchodného registra 
a) 
prechádza imanie zanikajúcich spoločností na nástupnícku spoločnosť, 
b) 
spoločníci zanikajúcich spoločností sa stávajú spoločníkmi nástupníckej 
spoločnosti; ustanovenie § 69 ods. 8 tým nie je dotknuté, 



c) 
spoločnosti zanikajúce splynutím, zlúčením alebo rozdelením zanikajú, 
d) 
pri splynutí alebo rozdelení vznikajú nástupnícke spoločnosti. 
(2) 
V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis 
spoločností vzniknutých splynutím alebo rozdelením k tomu istému dňu. 
Výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti 
zlúčením pri nástupníckej spoločnosti sa vykoná k tomu istému dňu. 
(3) 
Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti sa do obchodného registra 
zapisuje 
a) 
pri každej zo zanikajúcich spoločností údaj o tom, že zanikla splynutím, 
zlúčením alebo rozdelením, s uvedením obchodného mena, sídla a 
identifikačného čísla nástupníckej spoločnosti alebo všetkých nástupníckych 
spoločností, 
b) 
pri splynutí alebo rozdelení spoločnosti pri každej z novovzniknutých 
nástupníckych spoločností okrem údajov zapisovaných pri vzniku spoločnosti 
aj údaj, že vznikla splynutím alebo rozdelením, s uvedením obchodného mena, 
sídla a identifikačného čísla všetkých spoločností zanikajúcich splynutím alebo 
rozdelením, 
c) 
pri zlúčení alebo rozdelení spoločnosti zlúčením pri každej nástupníckej 
spoločnosti údaj o tom, že je právnym nástupcom, s uvedením obchodného 
mena, sídla a identifikačného čísla všetkých spoločností zanikajúcich zlúčením 
alebo rozdelením spoločnosti zlúčením. 
(4) 
Návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do 
obchodného registra podávajú súčasne všetky zanikajúce spoločnosti a 
nástupnícke spoločnosti. Za novovznikajúce nástupnícke spoločnosti 
podávajú tento návrh a sú oprávnení konať vo všetkých veciach súvisiacich s 
ich vznikom členovia štatutárnych orgánov novovznikajúcich spoločností, ktorí 
sú určení v schválenej zmluve o splynutí alebo v schválenom projekte 
rozdelenia spoločnosti. 
(5) 
Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do 
obchodného registra musia všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke 
spoločnosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o splynutí, 
zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti; táto lehota neplatí, ak 
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti podlieha súhlasu podľa 
osobitných predpisov. 
§ 69aa 
  
Cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie spoločností na území štátov 
Európskeho hospodárskeho priestoru 

(1) 
Na účely cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia spoločností sa 
rozumie 



a) 
členským štátom členský štát Európskej únie alebo zmluvný štát Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore, 
 
b) 
slovenskou zúčastnenou spoločnosťou spoločnosť so sídlom na území 
Slovenskej republiky, 
c) 
zahraničnou zúčastnenou spoločnosťou spoločnosť so sídlom na území iného 
členského štátu, 
d) 
zúčastnenou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť alebo 
zahraničná zúčastnená spoločnosť, 
e) 
cezhraničným zlúčením alebo cezhraničným splynutím spoločností zlúčenie 
alebo splynutie jednej alebo viacerých slovenských zúčastnených spoločností 
s jednou alebo viacerými zahraničnými zúčastnenými spoločnosťami; pri 
cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností musia mať 
všetky zanikajúce zúčastnené spoločnosti a nástupnícka spoločnosť obdobnú 
právnu formu, ak právne predpisy členských štátov, na území ktorých majú 
zúčastnené spoločnosti svoje sídla, nepovoľujú zlúčenie alebo splynutie 
rôznych právnych foriem spoločností. 
(2) 
Zúčastnené spoločnosti vypracujú návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo 
zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností, ktorý musí okrem údajov podľa § 
69 ods. 6 obsahovať 
a) 
pravdepodobné vplyvy cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia 
spoločností na zamestnanosť, 
b) 
návrh spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy a návrh stanov, alebo 
návrh obdobných dokumentov nástupníckej spoločnosti, ktorá vznikne 
cezhraničným splynutím, 
c) 
návrh zmeny stanov nástupníckej spoločnosti, ktorá je slovenskou 
zúčastnenou spoločnosťou, ak si ich vyžiada cezhraničné zlúčenie 
spoločností, 
d) 
údaje o postupoch, podľa ktorých sa upraví účasť zamestnancov na riadení v 
nástupníckej spoločnosti, tam, kde je to potrebné, 
e) 
údaje o imaní, ktoré prechádza na nástupnícku spoločnosť, 
f) 
deň účtovných závierok zúčastnených spoločností, na základe ktorých boli 
stanovené podmienky cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia 
spoločností. 
(3) 
Slovenská zúčastnená spoločnosť zabezpečí súčasne s uložením návrhu 
zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí 
spoločností do zbierky listín zverejnenie týchto údajov 



a) 
obchodné meno, právnu formu a sídlo každej zúčastnenej spoločnosti, 
b) 
názov obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je každá zúčastnená 
spoločnosť zapísaná, a identifikačné číslo organizácie v obchodnom registri 
alebo inej evidencii, ak jej toto bolo pridelené, alebo iné číslo zápisu v 
obchodnom registri alebo inej evidencii, ak právo štátu, ktorým sa zúčastnená 
spoločnosť spravuje, ukladá zúčastnenej spoločnosti povinnosť zápisu do 
obchodného registra alebo inej evidencie, 
c) 
odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a 
menšinových spoločníkov s uvedením poštovej adresy a adresy webového 
sídla, ak je zriadené, na ktorom možno bezplatne získať všetky uvedené 
informácie vrátane informácií uvedených v odseku 4. 
(4) 
Každá slovenská zúčastnená spoločnosť musí vo svojom sídle alebo aj na 
ďalšej adrese, ako aj na webovom sídle zverejnenom podľa odseku 3 najneskôr 
60 dní pred hlasovaním o schválení návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení 
alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí zverejniť 
a) 
informáciu, že spoločnosť v dôsledku cezhraničného zlúčenia alebo 
cezhraničného splynutia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej 
republiky, ak sa navrhuje, aby nástupnícka spoločnosť mala sídlo mimo 
územia Slovenskej republiky, 
b) 
informáciu v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s 
odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu 
formu upravujú, ak bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo mimo územia 
Slovenskej republiky, 
c) 
účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych 
predchodcov za posledné po sebe idúce tri roky, ak niektorá zo spoločností 
vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu za všetky roky jej trvania, 
d) 
priebežnú účtovnú závierku vyhotovenú ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako 
prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o 
cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí spoločností, ak 
posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do 
vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o 
cezhraničnom splynutí uplynulo viac ako šesť mesiacov, 
e) 
meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa odseku 7, 
adresu jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údaje. 
(5) 
Veritelia slovenskej zúčastnenej spoločnosti, ktorí majú ku dňu schválenia 
návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí, 
voči nej nesplatné pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich 
neuhradených pohľadávok bolo primerane zabezpečené. Ak sa veritelia so 
slovenskou zúčastnenou spoločnosťou nedohodnú, o primeranom 
zabezpečení rozhodne súd. Zabezpečenie sa považuje za primerané vždy, ak sa 



do notárskej úschovy zložila peňažná hotovosť vo výške pohľadávky 
označenej veriteľom. 
 
(6) 
Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí 
musia v prípade spoločností nevytvárajúcich povinne základné imanie 
jednomyseľne schváliť všetci spoločníci. V prípade spoločností povinne 
vytvárajúcich základné imanie je potrebný súhlas dvoch tretín spoločníkov 
prítomných pri rozhodovaní o cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom 
splynutí, ak zákon, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská 
listina alebo stanovy neustanovujú prísnejšie kritériá. Na ochranu spoločníkov, 
ktorí nesúhlasili s návrhom zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o 
cezhraničnom splynutí, sa primerane použijú ustanovenia § 218jb a v prípade, 
ak nesúhlasili s výmenným pomerom alebo s výškou prípadného doplatku v 
peniazoch, sa primerane použijú ustanovenia § 218ja. 
(7) 
Splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie alebo 
cezhraničné splynutie pri slovenskej zúčastnenej spoločnosti pred zápisom 
cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia do obchodného registra 
preskúma notár a vydá jej o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu vo 
forme notárskej zápisnice. Notár môže vydať osvedčenie, ak súdne konania 
podľa odseku 5, o ktorých ho informovali veritelia, boli právoplatne ukončené 
alebo ak návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom 
splynutí obsahuje dohodu o právomoci súdu a o rozhodnom práve, na základe 
ktorej by veritelia, ktorí mali voči slovenskej zúčastnenej spoločnosti pred 
cezhraničným zlúčením alebo cezhraničným splynutím pohľadávky, mohli 
uplatniť svoje právo voči nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a na 
základe slovenského práva. Ak prebiehajú súdne konania začaté podľa odseku 
5, notár v osvedčení uvedie, že také konania prebiehajú. Právomoc 
slovenského súdu v takých konaniach zostáva zachovaná aj po nadobudnutí 
účinnosti cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia podľa odseku 
8. 
(8) 
V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej slovenskej zúčastnenej 
spoločnosti a zápis spoločnosti vzniknutej splynutím alebo zápis zlúčenia pri 
nástupníckej spoločnosti k tomu istému dňu, ak nástupnícka spoločnosť bude 
mať sídlo na území Slovenskej republiky. Inak sa v obchodnom registri vykoná 
výmaz zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti bez zbytočného 
odkladu po doručení oznámenia zahraničného registra alebo inej evidencie, do 
ktorej sa zapisuje nástupnícka spoločnosť, že cezhraničné zlúčenie alebo 
cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť, a to ku dňu nadobudnutia 
účinnosti cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia. 
(9) 
Cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie, ktoré nadobudlo účinnosť v 
súlade s odsekom 8, nemôže byť vyhlásené za neplatné. 
(10) 
Ak sa ďalej v tomto zákone neustanovuje inak, na cezhraničné zlúčenia alebo 
cezhraničné splynutia spoločností sa primerane použijú ustanovenia o 
zlúčeniach alebo splynutiach akciových spoločností a v prípade cezhraničného 
splynutia, ktorého výsledkom je nástupnícka spoločnosť so sídlom na území 



Slovenskej republiky, aj ustanovenia o vzniku danej právnej formy obchodnej 
spoločnosti alebo družstva. 
 
§ 69b 
  
Zmena právnej formy spoločnosti 

(1) 
Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti 
alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy 
spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. 
(2) 
Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyžaduje súhlas všetkých 
spoločníkov, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva neurčuje inak. 
(3) 
Rozhodnutie o zmene právnej formy obsahuje najmä 
a) 
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo spoločnosti pred zmenou právnej 
formy, 
b) 
právnu formu a obchodné meno spoločnosti po zmene právnej formy, 
c) 
podiely spoločníkov v spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov do 
spoločnosti po zmene právnej formy; ak sa mení právna forma na akciovú 
spoločnosť, aj podobu, druh, formu, menovitú hodnotu a počet akcií 
spoločníkov po zmene právnej formy, 
d) 
návrh spoločenskej zmluvy, prípadne stanov spoločnosti po zmene právnej 
formy, 
e) 
určenie osôb, ktoré budú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho 
orgánu, prípadne dozornej rady po zmene právnej formy, ak spoločnosť mení 
právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na akciovú 
spoločnosť; určenie členov predstavenstva akciovej spoločnosti sa 
nevyžaduje, ak spoločnosť mení právnu formu na akciovú spoločnosť a ak 
predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada. 
(4) 
Ak mení právnu formu jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť 
alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti 
povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického 
hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť 
poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, 
ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na 
zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného 
zhromaždenia; ustanovenie § 218c ods. 6 sa použije primerane. Dozorná rada, 
ak je zriadená, preskúma správu štatutárneho orgánu a predloží svoje 
vyjadrenie k zamýšľanej zmene právnej formy. 
(5) 
Na základe dohody spoločníkov môže niektorým spoločníkom zaniknúť účasť 
v spoločnosti ku dňu účinnosti zmeny právnej formy a spoločnosť im vyplatí 
vyrovnací podiel. Ak podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa na prijatie 



rozhodnutia o zmene právnej formy podľa odseku 3 nevyžaduje súhlas 
všetkých spoločníkov, ustanovenie § 218j sa použije primerane, pričom pojem 
nástupnícka spoločnosť sa považuje za označenie spoločnosti po zmene 
právnej formy. 
(6) 
Na zmenu právnej formy nie je potrebné uzavretie osobitnej spoločenskej 
zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy a schválenie stanov. 
(7) 
Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny právnej 
formy do obchodného registra. Zápisom zmeny právnej formy do obchodného 
registra jestvuje spoločnosť alebo družstvo v právnej forme, na akú boli 
zmenené. 
(8) 
Ak mení právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová 
spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie a ak po zmene právnej 
formy spoločnosť nevytvára základné imanie, vytvára nižšie základné imanie 
ako pred zmenou právnej formy, je štatutárny orgán spoločnosti povinný 
zmenu právnej formy oznámiť do 30 dní od účinnosti zmeny právnej formy 
známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti 
pred dňom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej formy, a zverejniť ju 
dvakrát za sebou najmenej s tridsaťdenným odstupom spolu s výzvou, aby 
veritelia prihlásili svoje pohľadávky, ktoré majú voči spoločnosti a ktoré neboli 
oprávneným ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny právnej formy voči tretím 
osobám splatné; ustanovenie § 215 ods. 3 platí primerane. Spoločníkom 
nemožno po zmene právnej formy poskytnúť žiadne plnenie v súvislosti so 
zmenou právnej formy ani vyplatiť podiel na zisku pred uplynutím lehôt 
podľa § 215 ods. 3, ak všetkým veriteľom spoločnosti, ktorí včas uplatnili právo 
podľa § 215 ods. 3, sa neposkytlo dostatočné zabezpečenie. Ustanovenie § 215 
ods. 6 platí primerane. 
 
Likvidácia 
 
§ 70 
 
(1) 
Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým 
prislúcha právo na likvidačný zostatok. 
(2) 
Likvidáciu vykoná likvidátor. 
(3) 
Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného 
registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
(4) 
Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v 
likvidácii“. 
 
§ 71 
  
Ustanovenie likvidátora 

(1) 



Ak bola spoločnosť zrušená rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného 
orgánu spoločnosti, ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti 
likvidátora súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti. V ostatných 
prípadoch spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti ustanovia likvidátora 
najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti tak, aby spoločnosť vstúpila do 
likvidácie najneskôr do 90 dní od zrušenia spoločnosti, ak tento zákon alebo 
osobitný zákon neustanovuje inak. 
(2) 
Ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti neustanovili likvidátora v 
lehote podľa odseku 1, ustanoví likvidátora, ak je zložený preddavok na 
likvidáciu, v konaní podľa Civilného mimosporového poriadku súd. 
 
§ 72 
  
Likvidátor 

(1) 
Likvidátorom môže byť 
a) 
osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného 
zákona (ďalej len „správca konkurznej podstaty“), alebo 
b) 
iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za 
likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho 
orgánu spoločnosti. 
(2) 
Spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, stanovy 
alebo osobitný zákon môžu určiť, kto má byť ustanovený za likvidátora. 
Osobitný zákon môže určiť, kto je oprávnený navrhnúť ustanovenie likvidátora. 
(3) 
Ak likvidátora ustanovuje súd, ustanovenie sa uskutočňuje náhodným 
výberom z osôb, ktoré by mohli byť pre prípad vyhlásenia konkurzu na majetok 
spoločnosti ustanovené za správcu konkurznej podstaty, a to aj bez ich 
súhlasu. 
(4) 
Ak likvidátora ustanovili spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, návrh 
na zápis likvidátora do obchodného registra podáva ustanovený likvidátor. Ak 
likvidátora ustanoví súd, zapíše ho do obchodného registra bez návrhu. 
 
§ 73 
  
Zánik funkcie likvidátora počas likvidácie 

(1) 
Ten, kto likvidátora do funkcie ustanovil, ho môže aj odvolať. 
(2) 
Ak je likvidátor odvolaný alebo ak likvidátor zomrie, je vyhlásený za mŕtveho 
alebo zanikne, musí byť bez zbytočného odkladu ustanovený iný likvidátor, a 
to spôsobom, ktorým sa ustanovil predchádzajúci likvidátor. Ak nie je možné 
ustanoviť likvidátora spôsobom, ktorým bol ustanovený predchádzajúci 
likvidátor, ustanoví likvidátora súd. 



(3) 
Likvidátor ustanovený spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti sa 
môže vzdať funkcie. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné jeho doručením 
spoločnosti, pričom listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná 
v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ustanovenia § 66 
ods. 2 piatej vety sa použijú rovnako. 
(4) 
Bez ohľadu na spôsob ustanovenia likvidátora môže súd na návrh osoby, ktorá 
na tom osvedčí právny záujem, vrátane likvidátora odvolať likvidátora, ktorý 
porušuje svoje povinnosti, alebo z iného vážneho dôvodu. 
 
§ 74 
  
Zodpovednosť likvidátora 

Likvidátor je pri výkone svojej pôsobnosti povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov a 
za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá rovnako ako členovia štatutárneho 
orgánu spoločnosti. 
 
§ 75 
  
Preddavok na likvidáciu 

(1) 
Ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, pred 
zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do 
úschovy u notára podľa osobitného predpisu preddavok na likvidáciu. 
(2) 
Preddavok na likvidáciu nepodlieha exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu 
konaniu a možno ho použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora 
ustanoveného spoločnosťou alebo príslušným orgánom spoločnosti. 
(3) 
Pri vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti preddavok na likvidáciu 
podlieha konkurzu, ibaže návrh na vyhlásenie konkurzu podal likvidátor; v 
takom prípade vydá notár hodnotu preddavku na likvidáciu likvidátorovi, ktorý 
bol v čase vyhlásenia konkurzu zapísaný v obchodnom registri ako likvidátor 
tejto spoločnosti. 
(4) 
Výšku preddavku na likvidáciu za výkon funkcie likvidátora ustanoví 
všeobecne záväzný právny predpis. 
 
§ 75a 
  
Odmena likvidátora a náhrada výdavkov 

(1) 
Ak likvidátora ustanovil súd, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov 
podľa osobitného predpisu. Ak likvidátora ustanovili spoločníci alebo 
príslušný orgán spoločnosti, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov 
podľa zmluvy; ustanovenie § 66 ods. 6 sa použije primerane. 



(2) 
Odmena a náhrada výdavkov likvidátora sa uhrádza z preddavku na likvidáciu 
a z likvidačnej podstaty. Odmena a náhrada výdavkov likvidátora, ktorá má byť 
uhradená z preddavku na likvidáciu, je splatná najskôr schválením konečnej 
správy o priebehu likvidácie, účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie 
majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok). 
(3) 
Podrobnosti o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. 
 
§ 75b 
  
Účinky vstupu spoločnosti do likvidácie 

(1) 
Vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť 
štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti okrem oprávnenia zvolať 
zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti. 
(2) 
Vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony 
spoločnosti, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry okrem 
splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach. 
(3) 
Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii 
spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor najmä plní záväzky 
spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť pred 
súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a 
záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením 
doterajších právnych vzťahov. 
(4) 
Likvidátor ustanovený súdom má pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké 
oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu 
podľa osobitného zákona. 
 
§ 75c 
  
Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok 

Likvidátor bezodkladne po vstupe spoločnosti do likvidácie oznámi vstup 
spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejní oznámenie o 
tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, a výzvu, aby veritelia spoločnosti a 
iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky a iné 
práva. Súd môže likvidátorovi uložiť, aby výzvu podľa prvej vety zopakoval, a 
to najmä pri zmene likvidátora. 
 
§ 75d 
  
Prihlasovanie pohľadávok do likvidácie 

 
 



(1) 
Veritelia majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie 
prihláškou, a to bez ohľadu na ich splatnosť. 
(2) 
Veritelia doručujú prihlášky pohľadávok do likvidácie na adresu nehnuteľnosti 
určenú likvidátorom v oznámení o vstupe do likvidácie, ktorá sa nachádza na 
území Slovenskej republiky, a umožňuje doručovanie bez prieťahov. Adresou 
na doručovanie prihlášok do likvidácie sa spravidla rozumie bydlisko 
likvidátora fyzickej osoby, adresa kancelárie správcu konkurznej podstaty 
uvedená v zozname správcov vedenom podľa osobitného zákona alebo sídlo 
spoločnosti. 
(3) 
Neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva nemá vplyv na jeho trvanie. 
 
§ 75e 
  
Zoznam pohľadávok 

Prihlásené pohľadávky likvidátor priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok. 
Základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor podľa stavu ku 
dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do 
likvidácie. Do uplynutia 30 dní od vyhotovenia zoznamu prihlásených 
pohľadávok ho likvidátor uloží do zbierky listín. 
 
§ 75f 
  
Mimoriadna účtovná závierka 

Likvidátor zostaví mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu 
predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. 
 
§ 75g 
  
Zoznam majetku 

Zisťovanie majetku spoločnosti zabezpečuje likvidátor počas celej likvidácie. 
Likvidátor vyhotoví základný zoznam majetku spoločnosti a uloží ho do zbierky 
listín v rovnakej lehote ako zoznam prihlásených pohľadávok podľa § 75e. 
Náležitosti zoznamu majetku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. 
 
§ 75h 
  
Povinnosti likvidátora pri predlžení 

Ak likvidátor zistí predlženie spoločnosti, je bez zbytočného odkladu povinný 
podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ibaže konkurzné konanie alebo konkurz 
voči spoločnosti už boli ukončené pre nedostatok majetku. 
 
§ 75i 
  
Uspokojovanie pohľadávok 



(1) 
Likvidátor uspokojuje pohľadávky veriteľov spoločnosti priebežne. Nárok na 
vrátenie preddavku na likvidáciu uspokojí pred uspokojením iných 
pohľadávok. Pohľadávky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu na 
majetok spoločnosti uspokojovali v poradí ako podriadené, uspokojí až po 
uspokojení iných pohľadávok. 
(2) 
Ak známy veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku do likvidácie a pohľadávku nie 
je možné splniť inak, uloží likvidátor peňažné plnenie na trovy veriteľa do 
úschovy u notára podľa osobitného zákona. Rovnako postupuje, ak veriteľ 
odoprie súčinnosť potrebnú na splnenie záväzku. 
(3) 
Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z dôvodov ich nároku na podiel na 
likvidačnom zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych 
veriteľov spoločnosti. Porušenie tejto povinnosti má následky podľa § 67k. 
 
§ 75j 
  
Skončenie likvidácie 

(1) 
Ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o 
vstupe spoločnosti do likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú 
správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi 
tých, ktorí majú právo na likvidačný zostatok. Oznámenie o zostavení účtovnej 
závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie 
likvidačného zostatku (oznámenie o skončení likvidácie) likvidátor 
bezodkladne zverejní. 
(2) 
Lehota podľa odseku 1 sa predlžuje o šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že má 
spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu 
likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola. 
(3) 
Každý spoločník má právo nahliadnuť do účtovnej závierky, konečnej správy o 
priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. 
(4) 
Ak do 60 dní po zverejnení oznámenia o skončení likvidácie spoločníci alebo 
príslušný orgán spoločnosti nerozhodne inak, považujú sa účtovná závierka, 
konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného 
zostatku márnym uplynutím tejto lehoty za schválené. 
(5) 
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. 
Ustanovenie § 75i ods. 2 sa použije primerane. 
(6) 
K návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra priloží likvidátor 
účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie 
likvidačného zostatku. V prípade podľa odseku 2 priloží likvidátor k návrhu na 
výmaz spoločnosti z obchodného registra aj písomné vyhlásenie o neexistencii 
daňového nedoplatku a o tom, že daňová kontrola neprebieha. 



(7) 
Hodnotu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol 
po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný 
zapísaný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri. 
 
§ 75k 
  
Dodatočná likvidácia 

(1) 
Ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu a 
ak sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo 
konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení 
dodatočnej likvidácie, rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku 
spoločnosti a na ten účel ustanoví likvidátora. 
(2) 
Ten, kto navrhuje dodatočnú likvidáciu, je povinný zložiť preddavok na 
likvidáciu, inak súd konanie zastaví. 
(3) 
Ak súd rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne zároveň o 
ustanovení likvidátora a uznesenie o nariadení dodatočnej likvidácie a o 
ustanovení likvidátora zverejní. Súd obnoví zápis spoločnosti v obchodnom 
registri, a to v rozsahu údajov zapísaných do jej výmazu s doplnením údajov o 
nariadenej dodatočnej likvidácii a údajov o ustanovenom likvidátorovi. 
(4) 
Po dobu dodatočnej likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s 
dodatkom „v dodatočnej likvidácii“. 
(5) 
Od obnovenia zápisu spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú 
osobu hľadí, akoby nezanikla. Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na 
už ukončenú likvidáciu alebo konkurz. Ak však zistený ďalší majetok 
nepostačuje na uspokojenie veriteľov, musí byť podiel na likvidačnom 
zostatku, ktorý nebol prijatý dobromyseľne, vrátený. 
(6) 
Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii. 
(7) 
Neuspokojené pohľadávky, prípadne iné práva voči spoločnosti, ktoré 
existovali v čase zániku spoločnosti, sa rozhodnutím súdu o nariadení 
dodatočnej likvidácie a ustanovení likvidátora obnovujú. Počas doby, po ktorú 
bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra, premlčacia doba neplynie. 
Po nariadení dodatočnej likvidácie a obnovení zápisu spoločnosti v 
obchodnom registri platí, že premlčacia doba nie je kratšia ako jeden rok od 
nariadenia dodatočnej likvidácie. 
(8) 
Ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný do štyroch rokov od výmazu 
spoločnosti z obchodného registra, uplynutím tejto lehoty majetkové hodnoty 
spoločnosti pripadajú do vlastníctva štátu. 
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VYHLÁŠKA 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
zo 6. júla 2020, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 4, § 75a ods. 
3, § 75g a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov ustanovuje: 
 
PRVÁ ČASŤ 
 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
§ 1 
  
Predmet úpravy 

Táto vyhláška upravuje 
a) 
výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej len 
„preddavok na likvidáciu“), 
b) 
podrobnosti o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, 
c) 
náležitosti zoznamu majetku spoločnosti. 
 
§ 2 
  
Vymedzenie pojmov 

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie 
a) 
likvidačnou podstatou likvidačný majetok a likvidačný výťažok dosiahnutý 
počas likvidácie na dosiahnutie jej účelu, 
b) 
likvidačným majetkom hnuteľné veci, nehnuteľnosti vrátane bytov a 
nebytových priestorov, podnik alebo časť podniku, práva a iné majetkové 
hodnoty, ktoré sa na dosiahnutie účelu likvidácie majú speňažiť, 
c) 
likvidačným výťažkom suma peňažných prostriedkov, ktoré boli dosiahnuté 
speňažením likvidačného majetku; súčasťou likvidačného výťažku sú aj jeho 
výnosy, 
d) 
čistým likvidačným výťažkom likvidačný výťažok po odpočítaní nákladov 
súvisiacich s jeho dosiahnutím. 
 
DRUHÁ ČASŤ 
PREDDAVOK NA LIKVIDÁCIU 



§ 3 
  
Výška preddavku na likvidáciu 

Preddavok na likvidáciu je 1 500 eur. 
 
TRETIA ČASŤ 
ODMENA LIKVIDÁTORA 
 
Prvá hlava 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 4 
 
(1) 
Likvidátorovi za výkon likvidácie patrí 
a) 
paušálna odmena za niektoré úkony vykonané v priebehu likvidácie (ďalej len 
„paušálna odmena“), 
b) 
odmena za speňaženie likvidačného majetku tvoriaceho likvidačnú podstatu 
(ďalej len „odmena za speňaženie“), 
c) 
odmena za uspokojenie pohľadávok veriteľov (ďalej len „odmena za 
uspokojenie veriteľov“). 
(2) 
Celková odmena likvidátora sa určí ako súčet jednotlivých odmien podľa 
odseku 1. 
(3) 
Výška celkovej odmeny likvidátora určená podľa odseku 2 je najviac 330 000 
eur. 
(4) 
Odseky 1 až 3 a § 5 až 12 sa primerane použijú aj na odmenu likvidátora, ak ide 
o dodatočnú likvidáciu. 
 
Druhá hlava 
PAUŠÁLNA ODMENA 

§ 5 
 
(1) 
Likvidátorovi za výkon likvidácie patrí paušálna odmena 
a) 
250 eur za zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie 
pohľadávok (§ 75c Obchodného zákonníka), 
b) 
5 eur za zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok, 
c) 
250 eur za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu prihlásených 
pohľadávok do zbierky listín obchodného registra (§ 75e Obchodného 
zákonníka), 



d) 
250 eur za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu majetku do zbierky 
listín obchodného registra (§ 75g Obchodného zákonníka), 
e) 
250 eur za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky (§ 75f Obchodného 
zákonníka), 
f) 
250 eur za zverejnenie oznámenia o zostavení účtovnej závierky, konečnej 
správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (§ 
75j ods. 1 Obchodného zákonníka), 
g) 
5 eur za spracovanie výzvy na plnenie dlžníkovi alebo osobe, ktorá je povinná 
splniť peňažný záväzok za dlžníka, 
h) 
40 eur za uplatnenie pohľadávky na súde alebo pred iným orgánom verejnej 
moci, 
i) 
20 eur za prípravu a podanie návrhu na vykonanie exekúcie. 
 
(2) 
 
Výška paušálnej odmeny určenej podľa odseku 1 za jednotlivé vykonané úkony 
je v súčte najviac 5 000 eur. 
 
Tretia hlava 
ODMENA ZA SPEŇAŽENIE 

§ 6 
  
Odmena za speňaženie hnuteľnej veci, 
nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, 
podniku alebo časti podniku 

(1) 
Základom pre určenie odmeny za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti 
vrátane bytu alebo nebytového priestoru, podniku alebo časti podniku je čistý 
likvidačný výťažok. 
(2) 
Za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového 
priestoru, podniku alebo časti podniku patrí likvidátorovi odmena zo sumy 
základu pre určenie odmeny podľa odseku 1 
a) 
do 30 000 eur v sadzbe 5 %, 
b) 
nad 30 000 eur vo výške 1 500 eur a v sadzbe 3 % zo sumy presahujúcej 30 000 
eur a nepresahujúcej 300 000 eur, 
c) 
nad 300 000 eur vo výške 9 600 eur a v sadzbe 1 % zo sumy presahujúcej 300 
000 eur a nepresahujúcej 3 000 000 eur, 
 
 



d) 
nad 3 000 000 eur vo výške 36 600 eur a v sadzbe 0,1 % zo sumy presahujúcej 3 
000 000 eur. 
 
§ 7 
  
Odmena za speňaženie inej súčasti 
likvidačného majetku 

(1) 
Základom pre určenie odmeny za speňaženie inej súčasti likvidačného majetku 
ako podľa § 6 je čistý likvidačný výťažok. 
(2) 
Za speňaženie inej súčasti likvidačného majetku ako podľa § 6, ktorý sa má na 
dosiahnutie účelu likvidácie speňažiť, patrí likvidátorovi odmena za speňaženie 
v sadzbe 1 % zo sumy základu na určenie odmeny podľa odseku 1. 
 
§ 8 
  
Odmena za speňaženie pri prevádzke 
podniku alebo časti podniku 

(1) 
Na účely určenia odmeny za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti 
podniku sa za základ odmeny za speňaženie považuje čistý zisk dosiahnutý pri 
prevádzkovaní podniku alebo časti podniku v priebehu likvidácie spoločnosti. 
(2) 
Za prevádzku podniku alebo časti podniku patrí likvidátorovi odmena za 
speňaženie v sadzbe 1 % zo sumy základu odmeny za speňaženie podľa 
odseku 1. 
 
§ 9 
  
Zvýšenie percentuálnej sadzby odmeny za speňaženie 
pri uplatnení niektorých práv 

Percentuálna sadzba na určenie odmeny podľa § 6 alebo § 7 sa zvyšuje o 19 
percentuálnych bodov, ak k dosiahnutiu likvidačného výťažku došlo v 
súvislosti s 
a) 
uplatnením práva odporovať právnemu úkonu ukracujúcemu uspokojenie 
pohľadávky spoločnosti, 
b) 
uplatnením práva pri porušení zákazu vrátenia vkladu (§ 67j, § 123 ods. 3, § 179 
ods. 2 a 6 Obchodného zákonníka), 
c) 
uplatnením práva pri porušení zákazu vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné 
zdroje (§ 67c Obchodného zákonníka), 
d) 



náhradou škody vzniknutou spoločnosti z porušenia povinnosti štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti, členom dozorného 
orgánu spoločnosti podľa osobitného zákona.1) 
 
§ 10 
  
Spoločné ustanovenia k odmene za speňaženie 

(1) 
Ak likvidáciu vykonávalo postupne viacero likvidátorov, nárok na odmenu za 
speňaženie má ten likvidátor, ktorý prijal alebo zabezpečil likvidačný výťažok. 
(2) 
Ak sa likvidačný výťažok dosiahol v čase, keď likvidátor nebol ustanovený, 
odmena za speňaženie nepatrí žiadnemu likvidátorovi. 
(3) 
Pri speňažení peňažných pohľadávok alebo pri prijatí plnenia na ich splnenie 
osobou zaviazanou patrí likvidátorovi odmena za speňaženie podľa § 6. 
(4) 
Ak sa likvidačný výťažok dosiahol speňažením dlhového cenného papiera, 
patrí likvidátorovi odmena za speňaženie podľa § 6; pri speňažení iných 
cenných papierov sa odmena za speňaženie určí podľa § 7. 
(5) 
Výnos prijatý likvidátorom v súvislosti s tým, že iné osoby užívajú likvidačný 
majetok, sa považuje za likvidačný výťažok a likvidátorovi patrí odmena 
podľa § 6; za výnosy dosiahnuté z likvidačného výťažku likvidátorovi odmena 
nepatrí. 
(6) 
Nárok na odmenu za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti podniku má 
ten likvidátor, ktorý vykonával funkciu v čase prevádzkovania podniku alebo 
jeho časti; ak funkciu vykonávali viacerí likvidátori, odmena za speňaženie sa 
medzi nich pomerne rozdelí podľa dĺžky výkonu ich funkcie v čase 
prevádzkovania podniku alebo jeho časti. 
(7) 
Ak sa dosiahne likvidačný výťažok v cudzej mene, pre určenie odmeny za 
speňaženie je rozhodujúci prepočet podľa referenčného výmenného kurzu 
určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska ku dňu dosiahnutia likvidačného výťažku. 
 
Štvrtá hlava 
ODMENA ZA USPOKOJENIE VERITEĽOV 

§ 11 
  
Základ pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov 

Základom pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov je suma peňažných 
prostriedkov v eurách poskytnutá veriteľom počas likvidácie z likvidačnej 
podstaty na uspokojenie peňažných záväzkov, ktoré vznikli pred vstupom 
spoločnosti do likvidácie (§ 70 ods. 3 Obchodného zákonníka), po odpočítaní 
príslušenstva, zmluvných pokút a obdobných sankcií za porušenie povinnosti, 
ktoré vzniklo alebo trvalo počas likvidácie. 



 
§ 12 
 
Likvidátorovi patrí odmena za uspokojenie veriteľov v sadzbe 10 % zo sumy 
základu pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov. 
 
ŠTVRTÁ ČASŤ 
NÁHRADA VÝDAVKOV LIKVIDÁTORA 
 
§ 13 
  
Paušálna náhrada výdavkov 

Likvidátorovi patrí paušálna náhrada výdavkov v sume 30 eur za každý 
ukončený kalendárny mesiac likvidácie. Paušálna náhrada výdavkov zahŕňa 
najmä 
a) 
náklady na administratívne vedenie likvidácie, 
b) 
náklady spojené s užívaním priestorov kancelárie likvidátora, 
c) 
náklady spojené s materiálnym a technickým vybavením kancelárie likvidátora, 
d) 
iné náklady svojou povahou a účelom obdobné nákladom podľa písmen a) až 
c). 
 
§ 14 
 
(1) 
Likvidátorovi patrí náhrada hotových výdavkov preukázateľne, odôvodnene a 
účelne vynaložených pri konaní s odbornou starostlivosťou v súvislosti s 
vykonaním likvidácie. 
(2) 
Hotovými výdavkami sú súdne poplatky a iné poplatky, cestovné náhrady, 
náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, preklady, výpisy a odpisy. 
(3) 
Výška cestovných náhrad sa určuje podľa osobitného predpisu.2) 
(4) 
Odseky 1 až 3 a § 13 sa primerane použijú aj na náhradu výdavkov likvidátora, 
ak ide o dodatočnú likvidáciu. 
 
PIATA ČASŤ 
ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI 
 
§ 15 
 
1) 
V zozname majetku spoločnosti (ďalej len „zoznam majetku“) sa uvádza všetok 
majetok patriaci spoločnosti ku dňu uloženia zoznamu majetku alebo ku dňu 
jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje 



vlastnícke právo alebo iné majetkové právo, do zbierky listín obchodného 
registra. 
(2) 
Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme a uvádzajú sa v 
ňom 
a) 
pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, údaj o parcelnom registri 
"C" alebo "E", číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, 
b) 
pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne 
územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanej stavbe 
popis stavby, stavebné povolenie, číslo parcely, na ktorej rozostavaná stavba 
stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v prípade dokončených a 
skolaudovaných stavieb nezapísaných na liste vlastníctva aj kolaudačné 
rozhodnutie, 
c) 
pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a 
číslo bytu alebo nebytového priestoru, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, číslo listu 
vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, 
pri rozostavanom byte alebo nebytovom priestore stavebné povolenie, 
poschodie, číslo parcely, na ktorej stavba s rozostavaným bytom alebo 
nebytovým priestorom stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie; v 
prípade dokončených a skolaudovaných stavieb s bytmi alebo nebytovými 
priestormi nezapísanými na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie, 
d) 
pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo a evidenčné číslo, ak sú 
známe, ako aj adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza, 
e) 
pri cennom papieri druh, podoba a forma cenného papiera, počet kusov alebo 
objem vydaných cenných papierov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, 
poradové číslo, ak je k dispozícii, ISIN,3) ak bol pridelený, označenie emitenta, 
ako aj označenie evidencie, v ktorej je zaknihovaný cenný papier vedený, alebo 
adresa miesta, kde sa nachádza, ak ide o listinný cenný papier, 
f) 
pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na 
istinu a príslušenstvo a právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom 
faktúry, ak bola vystavená, 
g) 
pri pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a 
označenie banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky alebo inej 
finančnej inštitúcie, ktorá ho vedie, názov a forma vkladu, ak ide o vklad, 
h) 
pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný 
register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná spolu s jej označením v 
tomto registri, ak je pridelené. 
(3) 
Pri každej položke sa v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v 
eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste ku dňu 



uloženia zoznamu majetku do zbierky listín obchodného registra alebo ku dňu 
uloženia jeho doplnenia do zbierky listín obchodného registra. 
(4) 
Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie 
druh a poradie zabezpečovacieho práva, ako aj pohľadávka, ktorú zabezpečuje, 
s uvedením veriteľa, zabezpečenej sumy a právneho dôvodu vzniku 
zabezpečovacieho práva. 
(5) 
Ak je položka predmetom súdneho sporu alebo iného sporu, v zozname 
majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace s týmto sporom. 
(6) 
Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa 
uvedú podieloví spoluvlastníci a podiely jednotlivých podielových 
spoluvlastníkov vyjadrené v zlomkoch. 
(7) 
Vzor zoznamu majetku je uvedený v prílohe. 
 
ŠIESTA ČASŤ 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
§ 16 
 
Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá 
nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor. 
 
§ 17 
 
Ak je likvidátor platiteľom dane z pridanej hodnoty, odmena podľa tejto 
vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty. 
 
§ 18 
Táto vyhláška sa vzťahuje na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon 
funkcie likvidátorov, ktorí boli do obchodného registra zapísaní podľa 
predpisov účinných od 1. októbra 2020. 
 
§ 19 
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. 
 
§ 20 
  
Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020. 
Mária Kolíková v. r. 
 
Príloha 
k vyhláške č. 193/2020 Z. z. 
Prevziať prílohu - ZOZNAM MAJETKU SPOLOČNOSTI 



1) 
Napríklad § 135a ods. 1, § 139 ods. 4, § 194 ods. 5, § 200 ods. 3 Obchodného 
zákonníka. 
2) 
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
3) 
§ 7 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných 
papieroch) v znení neskorších predpisov. 

 


