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8/2005 Z.z.
ZÁKON
z 9. decembra 2004

o správcoch a o zmene a doplnení niektor!ch zákonov
Zmena:330/2007 Z. z. s ú#innos"ou od 1.januára 2008
Zmena:297/2008 Z. z. s ú#innos"ou od 1.septembra 2008
Zmena:477/2008 Z. z. s ú#innos"ou od 1.januára 2009
Zmena:136/2010 Z. z. s ú#innos"ou od 1.júna 2010
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

"l. I
PRVÁ "AS#
V$EOBECNÉ USTANOVENIA
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§1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú !innos" v konkurznom konaní,
re#trukturaliza!nom konaní alebo konaní o oddl$ení pod%a osobitného predpisu1) (&alej len "správcovská
!innos""), práva a povinnosti správcov, vzdelávanie správcov, pôsobnos" Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky (&alej len "ministerstvo") vo v'kone správcovskej !innosti a doh%ad ministerstva nad
v'konom správcovskej !innosti.
§ 1a
Vz!ah k v"eobecnému predpisu
o slu#bách na vnútornom trhu

Na v'kon správcovskej !innosti, postup podávania $iadosti o zápis do zoznamu správcov, postup podávania
$iadosti o vy!iarknutie zo zoznamu správcov, zápis do zoznamu správcov a v'kon dozoru nad správcami
pod%a tohto zákona sa pou$ijú ustanovenia v#eobecného predpisu o slu$bách na vnútornom trhu, 1a) ak
tento zákon neustanovuje inak.
§2
Správca a správcovská $innos!

(1) Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov (§ 21).
(2) Správcovskú !innos" mô$e vykonáva" len správca.2)

DRUHÁ %AS&
SPRÁVCA

§3
Základné povinnosti správcu

(1) Správca je povinn' vykonáva" správcovskú !innos" !estne, zodpovedne a svedomito; správca je povinn'
dohliada" aj na !estnos", zodpovednos" a svedomitos" konania svojich zamestnancov, ako aj osôb, ktoré
poveril vykonaním jednotliv'ch úkonov správcovskej !innosti.
(2) Správca je povinn' vykonáva" správcovskú !innos" s odbornou starostlivos"ou, s vyu$itím v#etk'ch
svojich skúseností a odborn'ch vedomostí. Ak správca nemá potrebné skúsenosti alebo odborné vedomosti
na riadne vykonanie niektorého úkonu správcovskej !innosti, je povinn' po$iada" o pomoc odborníka; ak
vzh%adom na obtia$nos" prípadu by pomoc odborníka nebola ú!elná alebo hospodárna, je povinn'
odmietnu" v'kon správcovskej !innosti alebo po$iada" súd o odvolanie z funkcie v príslu#nom konaní
pod%a osobitného predpisu.1)
(3) Správca je povinn' vykonáva" správcovskú !innos" bez zbyto!n'ch prie"ahov.
(4) Ak správcovi bránia v riadnom v'kone správcovskej !innosti zdravotné alebo iné záva$né dôvody, je
povinn' po$iada" súd o odvolanie z funkcie vo v#etk'ch veciach, v ktor'ch vykonáva správcovskú !innos".
(5) Správca nesmie ovplyv(ova" v'ber správcov pri ich ustanovovaní do funkcie v príslu#n'ch konaniach
pod%a osobitného predpisu 1) ani poskytnú" alebo s%úbi" verite%ovi alebo inej osobe províziu ani $iadnu inú
v'hodu za vyvíjanie !innosti smerujúcej k jeho ustanoveniu do funkcie v príslu#nom konaní pod%a
osobitného predpisu.1)
(6) Správca nesmie od osoby zú!astnenej na veci, v ktorej vykonáva správcovskú !innos", prija" dar ani inú
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v!hodu. Správca je povinn! odmietnu" dar alebo inú v!hodu od ka#dého, ak mo#no odôvodnene
predpoklada", #e dar alebo iná v!hoda je poskytnutá s úmyslom ovplyvni" nestrannos" jeho rozhodovania
alebo úsudku.
(7) Správca mô#e po#iada" o odvolanie z funkcie v príslu$nom konaní pod%a osobitného predpisu1) len z
dôvodov uveden!ch v tomto zákone. Správca je povinn! odmietnu" poverenie na vypracovanie
re$trukturaliza&ného posudku alebo po#iada" o odvolanie z funkcie v príslu$nom konaní pod%a osobitného
predpisu 1) v#dy, ak to ustanovuje tento zákon.
§4
Vylú!enie správcu

(1) Správca je vylú&en! z v!konu správcovskej &innosti, ak so zrete%om na jeho pomer k veci, v ktorej
vykonáva správcovskú &innos", mo#no ma" pochybnosti o jeho nezaujatosti. Svoj mo#n! pomer k veci
správca posudzuje sústavne a s odbornou starostlivos"ou; ak sa pritom dozvie o skuto&nostiach, pre ktoré
mo#no ma" pochybnosti o jeho nezaujatosti, bez zbyto&ného odkladu o tom informuje súd.
(2) Správca je vylú&en! z v!konu správcovskej &innosti v#dy, ak
a) je spriaznenou osobou verite%a prihlásenej poh%adávky,
b) je spriaznenou osobou dl#níka alebo osoby, ktorá je spriaznenou osobou dl#níka,
c) s ním spriaznená osoba je spriaznenou osobou dl#níka alebo osoby, ktorá je spriaznenou osobou dl#níka,
d) je verite%om alebo dl#níkom dl#níka alebo osoby spriaznenej s dl#níkom,
e) s ním spriaznená osoba je verite%om alebo dl#níkom dl#níka alebo verite%om alebo dl#níkom osoby
spriaznenej s dl#níkom,
f) v posledn!ch troch rokoch zabezpe&il záväzky dl#níka,
g) v posledn!ch troch rokoch s ním spriaznená osoba zabezpe&ovala záväzky dl#níka alebo záväzky s
dl#níkom spriaznenej osoby,
h) je s dl#níkom v súdnom alebo inom konaní, v ktorom sa má rozhodnú" ich spor,
i) poskytol dl#níkovi vklad alebo sa podie%al na jeho podnikaní alebo zisku, alebo má akéko%vek práva
alebo povinnosti k cennému papieru, s ktor!m sú spojené práva alebo povinnosti dl#níka,
j) poskytol dl#níkovi audítorské slu#by alebo právne slu#by,
k) s ním spriaznená osoba v posledn!ch troch rokoch poskytla dl#níkovi audítorské slu#by alebo právne
slu#by,
l) v posledn!ch troch rokoch prijal od dl#níka dar alebo inú v!hodu,
m) v posledn!ch dvoch rokoch bol zamestnancom dl#níka,
n) v posledn!ch dvoch rokoch bola s ním spriaznená osoba vedúcim zamestnancom dl#níka.
(3) Ak správca vykonáva správcovskú &innos" vo viacer!ch veciach, je vylú&en! z v!konu správcovskej
&innosti v t!ch veciach, v ktor!ch spolo&né záujmy verite%ov v jednotliv!ch veciach mô#u by" vo
vzájomnom rozpore.
(4) Ak ide o banku, in$titúciu elektronick!ch pe'azí, obchodníka s cenn!mi papiermi, správcovskú
spolo&nos", pois"ov'u, zais"ov'u, dôchodkovú správcovskú spolo&nos", doplnkovú dôchodkovú
spolo&nos" alebo o pobo&ku obdobnej zahrani&nej finan&nej in$titúcie, správca je vylú&en! z v!konu
správcovskej &innosti aj vtedy, ak nesp('a po#iadavky pod%a osobitného predpisu 3) na správcu pre v!kon
nútenej správy.
(5) Spriaznenou osobou na ú&ely tohto zákona sa rozumie osoba pod%a osobitného predpisu.4)
§5
V"eobecná informa!ná povinnos#

(1) Správca je povinn! bez zbyto&ného odkladu oznámi" ministerstvu ka#dú skuto&nos", ktorá mô#e by"
dôvodom na pozastavenie v!konu správcovskej &innosti alebo vy&iarknutie zo zoznamu správcov.
(2) Správca, ktor! pri v!kone správcovskej &innosti zistí skuto&nosti nasved&ujúce, #e bol spáchan! trestn!
&in, je povinn! tieto skuto&nosti bez zbyto&ného odkladu oznámi" príslu$nému orgánu &innému v trestnom
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konaní.
§6
Ml!anlivos"

(1) Správca je povinn! zachováva" ml#anlivos" o v$etk!ch skuto#nostiach, o ktor!ch sa dozvedel pri
v!kone správcovskej #innosti. Táto povinnos" nezaniká pozastavením v!konu správcovskej #innosti ani
vy#iarknutím zo zoznamu správcov.
(2) Povinnos" ml#anlivosti sa v rovnakom rozsahu ako na správcu vz"ahuje aj na zamestnancov správcu,
osoby poverené správcom vykonaním jednotliv!ch úkonov správcovskej #innosti, ako aj na iné osoby, ktoré
sa dozvedeli o skuto#nostiach súvisiacich s v!konom správcovskej #innosti.
(3) Povinnos" zachováva" ml#anlivos" pod%a tohto zákona sa nevz"ahuje na poskytnutie informácii
a) orgánu #innému v trestnom konaní na ú#ely trestného konania a Policajnému zboru na ú#ely plnenia úloh
ustanoven!ch osobitn!m predpisom, 6)
b) súdu na ú#ely súdneho konania,
c) ministerstvu a osobám vykonávajúcim doh%ad pod%a tohto zákona na ú#ely doh%adu,
d) da&ovému orgánu a colnému orgánu na ú#ely da&ového konania alebo colného konania,
e) ú#astníkom konania vo veciach t!kajúcich sa dl'níka,
f) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na ú#ely konania pod%a osobitného predpisu,
g) orgánom doh%adu alebo dozoru nad dl'níkom, ktor! podlieha doh%adu alebo dozoru pod%a osobitn!ch
predpisov, 7)
h) Fondu ochrany vkladov a Garan#nému fondu investícií, ak ide o dl'níka, za ktorého sa vyplácajú náhrady
pod%a osobitn!ch predpisov, 8)
i) pri plnení povinností pod%a osobitného predpisu, 9)
j) Sociálnej pois"ovni vo veciach sociálneho poistenia,
k) v in!ch veciach, ak je ich oznamovanie zákonnou povinnos"ou správcu.
(4) Povinnos" zachováva" ml#anlivos" pod%a tohto zákona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti
zbavená ministerstvom alebo sa chránená skuto#nos" stala be'ne dostupnou.
(5) Správca nemá povinnos" zachováva" ml#anlivos" vo#i svojim zamestnancom alebo osobám, ktoré
poveril vykonaním jednotliv!ch úkonov správcovskej #innosti, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne
vykonanie t!ch úkonov správcovskej #innosti, vykonaním ktor!ch ich poveril.
(6) Povinnos" zachováva" ml#anlivos" pod%a osobitn!ch predpisov10) nie je t!mto zákonom dotknutá.
§7
Kancelária správcu

(1) Správca je povinn! ma" zriadenú kanceláriu. Kanceláriu správca zria(uje v obvode krajského súdu, v
ktorom má záujem vykonáva" správcovskú #innos". Správca-právnická osoba mô'e ma" zriaden!ch aj viac
kancelárii; v obvode jedného krajského súdu v$ak mô'e ma" zriadenú v'dy len jednu kanceláriu. Ak má
správca-právnická osoba zriaden!ch viac kancelárii, musí ma" v ka'dej kancelárii ustanoveného zástupcu,
ktor!m mô'e by" len jeho $tatutárny orgán. Zástupca kancelárie mô'e by" ustanoven! ako zástupca
kancelárie len v jednej kancelárii. Ustanovenie zástupcu kancelárie alebo zánik funkcie zástupcu kancelárie
je správca-právnická osoba povinn! do troch dní oznámi" ministerstvu.
(2) Zriadenie kancelárie ministerstvo zapisuje do zoznamu správcov. Zriadenie kancelárie správca pri zápise
kancelárie do zoznamu správcov dokladá nájomnou zmluvou alebo listom vlastníctva; zriadenie (al$ej
kancelárie správca dokladá aj listinou, ktorou ustanovil zástupcu kancelárie. Zriadenie alebo zru$enie
kancelárie ministerstvo zapí$e do zoznamu správcov bez zbyto#ného odkladu po doru#ení oznámenia
správcu o zriadení alebo zru$ení kancelárie. Zriadenie kancelárie ministerstvo zapí$e do zoznamu správcov,
len ak je dolo'ené nájomnou zmluvou alebo listom vlastníctva. Zriadenie (al$ej kancelárie ministerstvo
zapí$e do zoznamu správcov, len ak je dolo'ené nájomnou zmluvou alebo listom vlastníctva a listinou,
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ktorou bol ustanoven! zástupca kancelárie.
(3) Do funkcie správcu mo"no v konkurznom konaní, v re#trukturaliza$nom konaní alebo v konaní o
oddl"ení pod%a osobitného predpisu 1) ustanovi& len správcu, ktor! má v obvode krajského súdu, v ktorom
sídli príslu#n! konkurzn! súd, zriadenú kanceláriu.
(4) Písomnosti ur$ené správcovi sa doru$ujú na adresu jeho kancelárie; v konkurznom konaní, v
re#trukturaliza$nom konaní alebo v konaní o oddl"ení pod%a osobitného predpisu1) sa písomnosti ur$ené
správcovi doru$ujú na adresu jeho kancelárie, ktorá je zriadená v obvode krajského súdu, v ktorom sídli
príslu#n! konkurzn! súd. Na ten ú$el je správca povinn! zriadi& v kancelárii verejne dostupnú podate%'u,
ktorá musí by& otvorená v be"n!ch pracovn!ch hodinách ka"d! pracovn! de'. Osobné doru$enie písomnosti
podate%'a na po"iadanie v"dy písomne potvrdí.
§8
Správcovsk! spis

(1) Správca je povinn! vies& vo veci, v ktorej vykonáva správcovskú $innos&, správcovsk! spis ((alej len
"spis"); spis musí by& dostupn! v kancelárii, ktorá je zriadená v obvode krajského súdu, v ktorom sídli
príslu#n! konkurzn! súd.
(2) Spis je správca povinn! vies& preh%adne, zrozumite%ne a dostato$ne podrobne. Spis obsahuje údaje o
postupe správcu, najmä o charaktere, $ase, rozsahu a cie%och postupu správcu a záveroch vyvoden!ch na
základe získan!ch podkladov. Sú$as&ou spisu alebo jeho prílohou sú doklady, zmluvy, písomné záznamy a
iné písomnosti t!kajúce sa veci, v ktorej sa spis vedie; osobitn! predpis ustanoví, ktoré (al#ie písomnosti
tvoria sú$as& alebo prílohu spisu. Spis sa uchováva desa& rokov odo d'a skon$enia konania vo veci, v ktorej
bol spis veden!.
(3) Správca, ktor! bol odvolan! z funkcie v príslu#nom konaní pod%a osobitného predpisu, 1) bez
zbyto$ného odkladu odovzdá príslu#n! spis spolu s prílohami správcovi, ktor!m bol nahraden!. O
odovzdaní spisu sa vyhotoví zápis.
(4) Právo nahliada& do spisu majú osoby vykonávajúce doh%ad pod%a tohto zákona, súd, ú$astníci konania,
ich zástupcovia, orgány $inné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitn! predpis.
Nahliadanie do spisu je správca povinn! zabezpe$i& v be"n!ch pracovn!ch hodinách ka"d! pracovn! de'; o
tom správca bezodkladne po ustanovení do funkcie v príslu#nom konaní pod%a osobitného predpisu1)
zverejní oznam v Obchodnom vestníku.
§9
"asová #pecifikácia práce

(1) Správca je povinn! priebe"ne vyhotovova& vecnú a $asovú #pecifikáciu jednotliv!ch úkonov
správcovskej $innosti ((alej len "$asová #pecifikácia práce"). )asovú #pecifikáciu práce správca vyhotovuje
osobitne v ka"dej veci, v ktorej vykonáva správcovskú $innos&.
(2) )asová #pecifikácia práce má písomnú formu a obsahuje v preh%adnom $lenení $as za$atia a ukon$enia
v!konu jednotlivého úkonu s opisom a odôvodnením úkonu a uvedením mena a priezviska osoby, ktorá
úkon vykonala.
(3) Odpis $asovej #pecifikácie práce je správca povinn! v ur$en!ch termínoch predklada& ministerstvu. Na
po"iadanie je správca povinn! predlo"i& odpis $asovej #pecifikácie práce aj súdu a verite%skému v!boru, ale
len v rozsahu, v ktorom sa ich dot!ka.
§ 10
Pe$a%né prostriedky podliehajúce konkurzu

(1) Pe'a"né prostriedky podliehajúce konkurzu pod%a osobitného predpisu1) správca ulo"í na ú$et v banke s
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ozna!ením príslu"nej konkurznej veci. Ak správca vykonáva správcovskú !innos# vo viacer$ch
konkurzn$ch veciach, ulo%í pe&a%né prostriedky podliehajúce konkurzu pod'a jednotliv$ch konkurzn$ch
vecí na samostatné bankové ú!ty.
(2) Ak bol správca po!as konkurzu pod'a osobitného predpisu 1) odvolan$, právo naklada# s pe&a%n$mi
prostriedkami ulo%en$mi na ú!te v banke pod'a odseku 1 v príslu"nej konkurznej veci prechádza
právoplatnos#ou uznesenia o ustanovení nového správcu na nového správcu.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa pou%ijú rovnako na pe&a%né prostriedky, ktoré dl%ník poskytol správcovi v
konaní o oddl%ení na uspokojenie svojich záväzkov.
§ 11
Zamestnanci správcu a poverené osoby

(1) Správca na ú!el zabezpe!enia riadneho v$konu správcovskej !innosti zamestnáva potrebn$ po!et
zamestnancov v pracovnoprávnom vz#ahu.
(2) Správca mô%e svojho zamestnanca poveri# vykonaním jednotliv$ch úkonov správcovskej !innosti. Ak je
to ú!elné a hospodárne, správca mô%e poveri# vykonaním jednotliv$ch úkonov správcovskej !innosti aj inú
osobu ako svojho zamestnanca; zamestnanca alebo inú osobu mô%e správca poveri# vykonaním len tak$ch
úkonov správcovskej !innosti, na vykonanie ktor$ch má zamestnanec alebo iná osoba potrebné odborné
vedomosti a skúsenosti.
§ 12
Zodpovednos! za "kodu

(1) Správca zodpovedá za "kodu, ktorú spôsobí v súvislosti s v$konom správcovskej !innosti. Na
zodpovednos# správcu sa vz#ahujú ustanovenia Ob!ianskeho zákonníka, ak tento zákon alebo osobitn$
predpis1) neustanovuje inak. Správca zodpovedá aj za "kodu, ktorú v súvislosti s v$konom správcovskej
!innosti spôsobí jeho zamestnanec alebo osoba, ktorú poveril vykonaním jednotliv$ch úkonov správcovskej
!innosti; zodpovednos# zamestnanca alebo osoby poverenej vykonaním jednotliv$ch úkonov správcovskej
!innosti pod'a osobitn$ch predpisov t$m nie je dotknutá.
(2) Ak osobitn$ predpis1) neustanovuje inak, správca sa zbaví zodpovednosti, ak preuká%e, %e "kode
nemohol zabráni# ani pri vynalo%ení v"etkého úsilia, ktoré bolo mo%né od neho po%adova#.
(3) (tát nezodpovedá za "kodu spôsobenú správcom.
§ 13
Povinné zmluvné poistenie

Správca je povinn$ ma# uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za "kodu, za ktorej vznik
zodpovedá pod'a tohto zákona a osobitného predpisu 1) ()alej len "poistná zmluva").
§ 14
Preukazovanie poistenia

(1) Správca je povinn$ bez zbyto!ného odkladu na po%iadanie predlo%i# ministerstvu poistnú zmluvu a
doklad o zaplatení poistného na príslu"né obdobie.
(2) Zánik, zmenu alebo doplnenie poistnej zmluvy správca a poistite' sú povinní bez zbyto!ného odkladu
oznámi# ministerstvu.
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§ 15
Priamy nárok po!kodeného

Náhradu !kody, za ktorej vznik pod"a tohto zákona alebo osobitného predpisu 1) zodpovedá správca a ktorú
má pod"a poistnej zmluvy plati# pois#ovate", uhrádza pois#ovate" priamo po!kodenému. Po!koden$ má
právo uplatni# nárok na náhradu tejto !kody priamo od pois#ovate"a.

TRETIA "AS#
VZDELÁVANIE SPRÁVCOV

§ 16
Správcovská skú!ka a odborná príprava

(1) Ú%elom správcovskej skú!ky je zisti# odborné právne a ekonomické vedomosti a schopnosti uchádza%a
potrebné na riadny v$kon správcovskej %innosti.
(2) Správcovská skú!ka sa koná v !tátnom jazyku pred troj%lennou skú!obnou komisiou. &lenov skú!obnej
komisie, ich náhradníkov a predsedu vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky
('alej len "minister").
(3) Správcovskú skú!ku mo(no vykona# a( po riadnom absolvovaní odbornej prípravy, najneskôr do
jedného roka od jej ukon%enia. Správcovskú skú!ku mo(no opakova# najskôr po uplynutí !iestich mesiacov
od neúspe!ného vykonania správcovskej skú!ky.
§ 17
$al!ie vzdelávanie správcov

(1) Správca-fyzická osoba je povinn$ si priebe(ne prehlbova# a roz!irova# odborné vedomosti a schopnosti
potrebné na riadny v$kon správcovskej %innosti, najmä s oh"adom na zmeny a rozvoj v oblastiach
dot$kajúcich sa v$konu správcovskej %innosti ('alej len "'al!ie vzdelávanie").
(2) )al!ie vzdelávanie správcov pozostáva z ich ú%asti na predná!kach, seminároch a vedeck$ch
konferenciách, predná!kovej %innosti, publika%nej %innosti, samostatného !túdia a praktického v$konu
správcovskej %innosti.
(3) Riadne vykonávanie 'al!ieho vzdelávania správca preukazuje získan$mi kreditn$mi bodmi. Riadne
vykonanie 'al!ieho vzdelávania vyhodnocuje ministerstvo k 20. decembru párneho kalendárneho roka. Ak
správca za hodnotené obdobie nepreuká(e získanie potrebného po%tu kreditn$ch bodov, ministerstvo nariadi
preskú!anie správcu.
(4) Ministerstvo mô(e nariadi# preskú!anie v!etk$ch správcov, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy
t$kajúcej sa v$konu správcovskej %innosti.
(5) Ú%elom preskú!ania je zisti#, %i správca má potrebné odborné vedomosti a schopnosti na riadny v$kon
správcovskej %innosti. Preskú!anie sa vykoná rovnako ako správcovská skú!ka.
(6) Ak ministerstvo nariadi preskú!anie, správca je povinn$ zú%astni# sa na preskú!aní v termíne ur%enom
ministerstvom; ak pri preskú!aní správca nevyhovie, mô(e preskú!anie v termíne ur%enom ministerstvom
zopakova#. Ak správca preskú!anie v termíne ur%enom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom
preskú!aní nevyhovie, ministerstvo správcu vy%iarkne zo zoznamu správcov.
§ 18
Zabezpe%enie vzdelávania správcov
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Odbornú prípravu a !al"ie vzdelávanie správcov zabezpe#uje ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby.
Správcovskú skú"ku zabezpe#uje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.

!TVRTÁ "AS#
!TÁTNA SPRÁVA VO V$KONE SPRÁVCOVSKEJ "INNOSTI

§ 19
Ministerstvo

(1) Orgánom "tátnej správy vo v$kone správcovskej #innosti je ministerstvo.
(2) Ministerstvo
a) vedie zoznam správcov a zverej%uje údaje zapísané do zoznamu správcov,
b) rozhoduje o zápise do zoznamu správcov, pozastavení v$konu správcovskej #innosti a o vy#iarknutí zo
zoznamu správcov,
c) vykonáva doh&ad nad správcami a ukladá správcom sankcie pod&a tohto zákona,
d) vykonáva !al"ie #innosti pod&a tohto zákona.
§ 20
Zoznam správcov

(1) Zoznam správcov je verejn$ zoznam zákonom ustanoven$ch údajov o správcoch. Zoznam správcov
vedie ministerstvo.
(2) Do zoznamu správcov, ak ide o fyzickú osobu, sa zapisuje:
a) meno, priezvisko, trval$ pobyt a dátum narodenia správcu,
b) adresy jednotliv$ch kancelárií správcu,
c) de% zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcov,
d) de% a dôvod pozastavenia v$konu správcovskej #innosti správcovi,
e) de% vy#iarknutia správcu zo zoznamu správcov a
f) ulo'ené pokuty.
(3) Do zoznamu správcov, ak ide o právnickú osobu, sa zapisuje:
a) obchodné meno, sídlo a identifika#né #íslo správcu,
b) meno, priezvisko, trval$ pobyt a dátum narodenia spolo#níkov správcu,
c) meno, priezvisko, trval$ pobyt a dátum narodenia "tatutárnych orgánov správcu s uvedením d%a vzniku,
prípadne zániku ich funkcie,
d) adresy jednotliv$ch kancelárií správcu,
e) meno, priezvisko, trval$ pobyt a dátum narodenia zástupcu kancelárie správcu,
f) de% zápisu právnickej osoby do zoznamu správcov,
g) de% pozastavenia v$konu správcovskej #innosti správcovi,
h) de% vy#iarknutia správcu zo zoznamu správcov,
i) ulo'ené pokuty.
(4) Údaje zapísané do zoznamu správcov sú verejne prístupné; ministerstvo zabezpe#uje ich zverejnenie na
svojej internetovej stránke. Na po'iadanie ministerstvo vydá 'iadate&ovi v$pis zo zoznamu správcov.
(5) Zápis právnickej osoby alebo fyzickej osoby do zoznamu správcov, pozastavenie v$konu správcovskej
#innosti správcovi a vy#iarknutie správcu zo zoznamu správcov ministerstvo oznamuje konkurzn$m súdom,
príslu"nému da%ovému orgánu, orgánu "tátnej "tatistiky, osobe, ktorej sa zápis t$ka, a príslu"nej komore, ak
osoba, ktorej sa zápis t$ka, vykonáva #innos( alebo poskytuje slu'by na základe #lenstva v komore.
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(6) Vznik, zmenu alebo zánik skuto!ností zapisovan"ch do zoznamu správcov je správca povinn" bez
zbyto!ného odkladu oznámi# ministerstvu.
§ 21
Predpoklady zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcov

(1) Do zoznamu správcov mo$no zapísa# fyzickú osobu, ktorá
a) je ob!anom Slovenskej republiky, iného !lenského %tátu Európskej únie alebo iného zmluvného %tátu
Dohody o Európskom hospodárskom priestore (&alej len "in" !lensk" %tát"),
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) má trval" pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného !lenského %tátu,
d) je bezúhonná a dôveryhodná,
e) je odborne spôsobilá.
(2) Bezúhonná na ú!ely tohto zákona nie je fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyseln"
trestn" !in alebo trestn" !in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; bezúhonná nie je ani fyzická
osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za obzvlá%# záva$n" úmyseln" trestn" !in, trestn" !in zneu$ívania
právomoci verejného !inite'a, trestn" !in prijímania úplatku a inej nenále$itej v"hody, trestn" !in
podplácania alebo trestn" !in nepriamej korupcie, i ke& sa na (u h'adí, akoby nebola pre tak"to trestn" !in
odsúdená.
(3) Dôveryhodná na ú!ely tohto zákona nie je fyzická osoba,
a) ktorá bola vy!iarknutá zo zoznamu správcov pod'a § 26 ods. 1 písm. g) alebo ktorá bola spolo!níkom
právnickej osoby vy!iarknutej zo zoznamu správcov pre opakované poru%enie povinností ustanoven"ch
t"mto zákonom alebo osobitn"m predpisom1) v !ase jej vy!iarknutia zo zoznamu správcov,
b) ktorej bolo ulo$ené disciplinárne opatrenie vy!iarknutie zo zoznamu audítorov, da(ov"ch poradcov,
advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov, disciplinárne opatrenie vy!iarknutie z registra
patentov"ch zástupcov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, v"konu exekútorského úradu,
v"konu funkcie prokurátora a disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu pod'a osobitn"ch
predpisov, 11)
c) proti ktorej orgán !inn" v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za úmyseln" trestn" !in alebo trestn" !in,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
d) ktorej bola v posledn"ch %tyroch rokoch za správny delikt ulo$ená sankcia zákaz !innosti t"kajúcej sa
podnikania,
e) ktorej bola v posledn"ch dvoch rokoch ulo$ená sankcia za priestupok alebo in" správny delikt na úseku
správy, podnikania, hospodárskeho styku so zahrani!ím, práva na prístup k informáciám, majetku, daní,
devízového hospodárstva, $ivnostenského podnikania, ochrany utajovan"ch skuto!ností a ochrany
osobn"ch údajov pod'a osobitn"ch predpisov; 12) na pokuty ulo$ené v blokovom konaní sa neprihliada,
f) ktorej bola v posledn"ch %tyroch rokoch ulo$ená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia pod'a
da(ov"ch alebo coln"ch predpisov; na pokuty ulo$ené v blokovom konaní sa neprihliada,
g) na ktorú bol vyhlásen" konkurz alebo zamietnut" návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
h) proti ktorej bol v posledn"ch dvoch rokoch uskuto!nen" v"kon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia,
i) ktorá v !estnom vyhlásení pod'a tohto zákona vedome uviedla nepravdivé údaje.
(4) Odborne spôsobilá je fyzická osoba, ktorá má ukon!ené právnické alebo ekonomické vysoko%kolské
vzdelanie druhého stup(a a preuká$e svoju spôsobilos# úspe%n"m zlo$ením správcovskej skú%ky.
§ 22
Predpoklady zápisu právnickej osoby do zoznamu správcov

(1) Do zoznamu správcov mo$no zapísa# verejnú obchodnú spolo!nos#, ak
a) jej spolo!níkmi sú len správcovia-fyzické osoby,
b) jej spolo!ník nie je spolo!níkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
c) na konanie v jej mene sú poverení v%etci spolo!níci samostatne a bez obmedzenia,
d) má sídlo na území Slovenskej republiky a
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e) jej spolo!níci sú bezúhonní a dôveryhodní.
(2) Do zoznamu správcov mo"no zapísa# komanditnú spolo!nos#, ak
a) jej komplementármi sú len správcovia-fyzické osoby,
b) jej spolo!ník nie je spolo!níkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
c) na konanie v jej v mene sú poverení v$etci komplementári samostatne a bez obmedzenia,
d) má sídlo na území Slovenskej republiky a
e) jej spolo!níci sú bezúhonní a dôveryhodní.
§ 23
Predpoklady zápisu zahrani!nej právnickej osoby do zoznamu správcov

Do zoznamu správcov mo"no zapísa# aj zahrani!nú právnickú osobu, 13) ak
a) má sídlo v !lenskom $táte,
b) jeden alebo viac jej spolo!níkov zodpovedá za jej záväzky cel%m svojím majetkom,
c) na území Slovenskej republiky má umiestnen% podnik alebo jeho organiza!nú zlo"ku,
d) jej $tatutárne orgány alebo !lenovia $tatutárneho orgánu sú len správcovia-fyzické osoby,
e) jej $tatutárne orgány alebo !lenovia $tatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a
bez obmedzenia,
f) jej spolo!níci sú bezúhonní a dôveryhodní.
§ 24
"iados# o zápis do zoznamu správcov

(1) Zápis do zoznamu správcov vykoná ministerstvo na základe písomnej "iadosti osoby, ktorej sa zápis do
zoznamu správcov t%ka. Ministerstvo po prijatí písomnej "iadosti bezodkladne vydá "iadate&ovi potvrdenie
o prijatí písomnej "iadosti.13a)
(2) 'iados# fyzickej osoby musí okrem v$eobecn%ch nále"itostí návrhu14) obsahova# meno a priezvisko
fyzickej osoby, jej trval% pobyt, dátum narodenia a adresu, ktorú navrhuje zapísa# do zoznamu správcov ako
kanceláriu. K "iadosti fyzická osoba pripojí doklady, ktor%mi preukazuje odbornú spôsobilos#, údaje
potrebné na podanie "iadosti o odpis registra trestov, !estné vyhlásenie o splnení predpokladov pod&a § 21
ods. 3 a nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ktor%m dokladá zriadenie kancelárie.
(3) 'iados# právnickej osoby musí okrem v$eobecn%ch nále"itostí návrhu14) obsahova# obchodné meno
právnickej osoby, jej identifika!né !íslo a adresu, ktorú navrhuje zapísa# do zoznamu správcov ako
kanceláriu. K "iadosti právnická osoba pripojí spolo!enskú zmluvu spolu s v%pisom z obchodného registra,
údaje spolo!níkov potrebné na podanie "iadosti o odpis registra trestov, !estné vyhlásenia spolo!níkov o
splnení predpokladov pod&a § 21 ods. 3 a nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ktor%m dokladá zriadenie
kancelárie.
(4) Ak "iados# o zápis do zoznamu správcov nemá predpísané nále"itosti, ministerstvo vyzve "iadate&a, aby
"iados# v ur!enej lehote nie krat$ej ako 15 dní opravil alebo doplnil; sú!asne "iadate&a pou!í, ako treba
opravu alebo doplnenie urobi#. Ak "iadate& napriek v%zve "iados# v ur!enej lehote neopraví alebo nedoplní,
ministerstvo jeho "iados# zamietne. O tom "iadate&a pou!í.
(5) Ak "iadate& sp()a predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doru!enia
úplnej "iadosti zapí$e "iadate&a do zoznamu správcov, inak jeho "iados# v rovnakej lehote zamietne. O
zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osved!enie o zápise. Ak bola
"iados# podaná na obvodnom úrade, ktor% plní úlohy jednotného kontaktného miesta14a) (*alej len
"jednotné kontaktné miesto"), ministerstvo bez zbyto!ného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému
miestu vykonanie zápisu alebo zamietnutie "iadosti.
(6) 'iados# pod&a odseku 1 mo"no poda# aj na jednotnom kontaktnom mieste. Ak sa "iados# pod&a odseku 1
podáva na jednotnom kontaktnom mieste, lehota pod&a odseku 5 za!ína plynú# odo d)a doru!enia "iadosti
ministerstvu.
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§ 25
Pozastavenie v!konu správcovskej "innosti

(1) Ministerstvo pozastaví v!kon správcovskej "innosti správcovi-fyzickej osobe, ak
a) o to písomne po#iada a preuká#e, #e nevykonáva správcovskú "innos$,
b) v rozsudku súdu prvého stup%a mu bola vyslovená vina za úmyseln! trestn! "in alebo trestn! "in, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, a# do právoplatného rozhodnutia vo veci,
c) je vo väzbe alebo vo v!kone trestu od%atia slobody,
d) je spolo"níkom správcu-právnickej osoby.
(2) Ministerstvo mô#e pozastavi$ v!kon správcovskej "innosti správcovi-fyzickej osobe, ak
a) orgán "inn! v trestnom konaní proti nemu vedie trestné stíhanie za úmyseln! trestn! "in alebo trestn! "in,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
b) súd koná o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony.
(3) Ministerstvo pozastaví v!kon správcovskej "innosti správcovi-právnickej osobe, ak
a) o to písomne po#iada a preuká#e, #e nevykonáva správcovskú "innos$,
b) jeho spolo"níkovi bola v rozsudku súdu prvého stup%a vyslovená vina za úmyseln! trestn! "in alebo
trestn! "in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, a# do právoplatného rozhodnutia vo veci,
c) jeho spolo"ník je vo väzbe alebo vo v!kone trestu od%atia slobody.
(4) Ministerstvo mô#e pozastavi$ v!kon správcovskej "innosti správcovi-právnickej osobe, ak
a) orgán "inn! v trestnom konaní vedie proti jeho spolo"níkovi trestné stíhanie za úmyseln! trestn! "in
alebo trestn! "in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
b) súd koná o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v&etk!ch jeho spolo"níkov.
(5) Pozastavi$ v!kon správcovskej "innosti z dôvodu uvedeného v odseku 2 alebo v odseku 4 mo#no, len ak
okolnosti t!kajúce sa dôvodu, pre ktor! sa v!kon správcovskej "innosti má pozastavi$, spochyb%ujú, #e
správca bude vykonáva$ správcovskú "innos$ riadne, "estne alebo svedomito.
(6) O pozastavení v!konu správcovskej "innosti rozhodne ministerstvo bez zbyto"ného odkladu po tom, "o
zistí niektor! z dôvodov uveden!ch v odseku 1 a# 4. Ak ministerstvo zistí, #e tieto dôvody pominuli, bez
zbyto"ného odkladu pozastavenie v!konu správcovskej "innosti zru&í.
(7) Po"as pozastavenia v!konu správcovskej "innosti správca nemô#e vykonáva$ správcovskú "innos$;
správcovi zaniká aj povinnos$ ma$ uzatvorenú poistnú zmluvu. Pozastavením v!konu správcovskej "innosti
nie je dotknutá povinnos$ správcu-fyzickej osoby 'alej sa vzdeláva$.
§ 26
Vy"iarknutie správcu zo zoznamu správcov

(1) Ministerstvo vy"iarkne správcu-fyzickú osobu zo zoznamu správcov, ak
a) o to písomne po#iada a preuká#e, #e nevykonáva správcovskú "innos$,
b) zomrel alebo bol vyhlásen! za m(tveho,
c) nevyhovel pri opakovanom preskú&aní alebo preskú&anie v ur"enom termíne nevykonal,
d) nemá uzatvorenú poistnú zmluvu pod)a § 13 alebo nesplnil povinnos$ pod)a § 14 ods. 1; to neplatí, ak má
pozastaven! v!kon správcovskej "innosti,
e) nesp*%a predpoklady na zápis do zoznamu správcov pod)a § 21 ods. 1 písm. a) a# c),
f) nie je bezúhonn! alebo nesp*%a predpoklady na dôveryhodnos$ pod)a § 21 ods. 3 písm. a), g) alebo i),
g) napriek ulo#enej pokute opakovane do jedného roka od ulo#enia pokuty záva#ne poru&il povinnosti
ustanovené t!mto zákonom alebo osobitn!m predpisom, 1)
h) nemá riadne zriadenú kanceláriu.
(2) Ministerstvo vy"iarkne správcu-právnickú osobu zo zoznamu správcov, ak
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a) o to písomne po!iada a preuká!e, !e nevykonáva správcovskú "innos#,
b) bol zru$en% s likvidáciou alebo súd rozhodol o jeho neplatnosti,
c) viac ako dva mesiace nesp&'a predpoklady na zápis do zoznamu správcov pod(a § 22 ods. 1 písm. a) a! d)
alebo § 22 ods. 2 písm. a) a! d), alebo § 23 písm. a) a! e),
d) nemá uzatvorenú poistnú zmluvu pod(a § 13 alebo nesplnil povinnos# pod(a § 14 ods. 1; to neplatí, ak má
pozastaven% v%kon správcovskej "innosti,
e) napriek ulo!enej pokute opakovane do jedného roka od ulo!enia pokuty záva!ne poru$il povinnosti
ustanovené t%mto zákonom alebo osobitn%m predpisom, 1)
f) nemá riadne zriadenú kanceláriu.
(3) O vy"iarknutí správcu zo zoznamu správcov rozhodne ministerstvo bez zbyto"ného odkladu po tom, "o
zistí niektor% z dôvodov uveden%ch v odseku 1 alebo v odseku 2.

PIATA !AS"
DOH#AD A SANKCIE

§ 27
Doh$ad

(1) Doh(ad nad v%konom správcovskej "innosti ()alej len "doh(ad") v rozsahu ustanovenom t%mto zákonom
vykonáva ministerstvo; t%m nie je dotknut% v%kon doh(adu pod(a osobitného predpisu.1)
(2) Predmetom doh(adu je dodr!iavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu.1)
§ 28
V%kon doh$adu

(1) Doh(ad sa vykonáva
a) pravideln%mi, náhodn%mi alebo ú"elov%mi previerkami dodr!iavania zákonnosti a správnosti postupov a
povinností správcov v ich kancelárii alebo v in%ch priestoroch správcu ()alej len "doh(ad v kancelárii"),
b) získavaním a vyhodnocovaním informácií o správcoch inak ako doh(adom pod(a písmena a).
(2) Pri v%kone doh(adu ministerstvo zis#uje objektívny stav a )al$ie dôle!ité skuto"nosti o správcoch, najmä
nedostatky v ich "innosti, prí"iny zisten%ch nedostatkov, $kodlivé dôsledky zisten%ch nedostatkov a osoby
zodpovedné za zistené nedostatky.
§ 29
Poverená a prizvaná osoba

(1) Doh(ad vykonáva ministerstvom poveren% $tátny zamestnanec ministerstva alebo sudca vykonávajúci na
ministerstve stá! pod(a osobitného predpisu ()alej len "poverená osoba"). Doh(ad mô!e vykonáva# aj iná
ministerstvom prizvaná a poverená fyzická osoba ()alej len "prizvaná osoba"), ak je to odôvodnené
osobitnou povahou konkrétnej úlohy. Doh(ad v kancelárii správcu mô!e prizvaná osoba vykonáva# len v
sprievode poverenej osoby.
(2) Poverenie ministerstva na vykonanie doh(adu má písomnú formu a obsahuje ozna"enie dohliadaného
správcu, meno a priezvisko poverenej osoby a prizvanej osoby, predmet doh(adu, de' za"atia doh(adu,
dátum a miesto vyhotovenia poverenia a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca ministerstva
oprávneného na udelenie poverenia.
(3) Prizvanej osobe patrí za ú"as# na v%kone doh(adu odmena pod(a odme'ovacieho poriadku ministerstva
na odme'ovanie prizvan%ch osôb. Ak je prizvaná osoba v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vz#ahu, jej
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ú!as" na v#kone doh$adu sa pova%uje za in# úkon vo v&eobecnom záujme, za ktor# jej patrí náhrada mzdy
alebo platu vo v#&ke priemerného zárobku.
(4) Ministerstvo uhradí zamestnávate$ovi, ktorého zamestnanec bol prizvan# na v#kon doh$adu, náhradu za
mzdu alebo plat, ktorú zamestnávate$ uhradil zamestnancovi za obdobie ú!asti zamestnanca na v#kone
doh$adu, vrátane odvodov do poistn#ch fondov, ak zamestnávate$ predlo%í ministerstvu hodnoverné
písomné doklady o vyplatení náhrady mzdy alebo platu zamestnancovi a úhrade odvodov do poistn#ch
fondov.
§ 30
Vylú!enie z v"konu doh#adu

(1) Poverená osoba alebo prizvaná osoba je z v#konu doh$adu vylú!ená, ak so zrete$om na jej pomer k veci,
k dohliadanému správcovi alebo k zamestnancom dohliadaného správcu mo%no ma" pochybnosti o jej
nezaujatosti.
(2) Ak sa poverená osoba alebo prizvaná osoba dozvie skuto!nosti nasved!ujúce, %e je z v#konu doh$adu
vylú!ená, je povinná bezodkladne oznámi" tieto skuto!nosti osobe, ktorá ju vykonaním doh$adu poverila.
Pri v#kone doh$adu mô%e zatia$ urobi" len úkony, ktoré nepripú&"ajú odklad.
(3) Ak má dohliadan# správca pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby alebo prizvanej osoby, mô%e
poda" ministerstvu odôvodnené písomné námietky.
(4) O vylú!ení poverenej osoby alebo prizvanej osoby z v#konu doh$adu rozhodne do troch dní od
oznámenia alebo podania námietok osoba, ktorá poverenú osobu alebo prizvanú osobu vykonaním doh$adu
poverila; ak rozhodne, %e poverená osoba alebo prizvaná osoba je z v#konu doh$adu vylú!ená, urobí aj
vhodné opatrenie na zabezpe!enie 'al&ieho v#konu doh$adu. Na rozhodovanie o zaujatosti poverenej osoby
alebo prizvanej osoby sa v&eobecn# predpis o správnom konaní nepou%ije.
§ 31
Práva a povinnosti poverenej a prizvanej osoby

(1) Poverená osoba a prizvaná osoba sú pri v#kone doh$adu oprávnené
a) vstupova" do kancelárie a in#ch priestorov dohliadaného správcu vrátane dopravn#ch prostriedkov
dohliadaného správcu,
b) nahliada" do spisu, ú!tovníctva a in#ch záznamov dohliadaného správcu a robi" z nich kópie a odpisy,
c) v odôvodnen#ch prípadoch odobera" písomnosti a iné záznamy dohliadaného správcu,
d) vy%adova" od dohliadaného správcu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spolo!níkov v&etky informácie
t#kajúce sa v#konu správcovskej !innosti,
e) vy%adova" od dohliadaného správcu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spolo!níkov aj inú sú!innos"
potrebnú na zabezpe!enie riadneho v#konu doh$adu a vykona" 'al&ie opatrenia potrebné na zabezpe!enie
ú!inného a objektívneho v#konu doh$adu.
(2) Poverené osoby a prizvané osoby sú pri v#kone doh$adu povinné
a) preukáza" sa dohliadanému správcovi pri za!atí doh$adu v kancelárii písomn#m poverením ministerstva
na vykonanie doh$adu spolu so slu%obn#m preukazom, prípadne ob!ianskym preukazom,
b) vyda" dohliadanému správcovi potvrdenie o prevzatí písomností a in#ch záznamov premiest(ovan#ch
mimo priestorov dohliadaného správcu a zabezpe!i" ich ochranu pred stratou, zni!ením, po&kodením a
zneu%itím; ak odobraté písomnosti alebo záznamy u% nie sú potrebné na 'al&í v#kon doh$adu, sú povinné
ich bez zbyto!ného odkladu vráti" dohliadanému správcovi,
c) ak pri v#kone doh$adu zistia skuto!nosti nasved!ujúce, %e bol spáchan# trestn# !in, bez zbyto!ného
odkladu oznámi" tieto skuto!nosti príslu&nému orgánu !innému v trestnom konaní.
§ 32
Práva a povinnosti dohliadanej osoby
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(1) Dohliadan! správca, jeho zamestnanci, prípadne jeho spolo"níci sú pri v!kone doh#adu povinní
poskytova$ poverenej osobe a prizvanej osobe sú"innos$ a vytvára$ im vhodné materiálne a technické
podmienky potrebné na riadny v!kon doh#adu, najmä im zabezpe"i$ vhodné miesto na vykonanie doh#adu,
a zdr%a$ sa konania, ktoré mô%e mari$ v!kon doh#adu.
(2) Dohliadan! správca, jeho zamestnanci, prípadne jeho spolo"níci majú právo odmietnu$ poskytnutie
sú"innosti vy%adovanej poverenou osobou alebo prizvanou osobou, ak by t!m bolo dotknuté ich právo na
nedotknute#nos$ obydlia alebo by t!m poru&ili zákonom ustanovenú povinnos$ ml"anlivosti.
(3) Správca je povinn! predlo%i$ ministerstvu na jeho po%iadanie v ním ur"enej lehote vy%iadan! spis.
Prevzat! spis je ministerstvo povinné vráti$ správcovi do 60 dní od jeho prevzatia; ak vzh#adom na povahu
veci nie je mo%né spis v tejto lehote vráti$, ministerstvo mô%e lehotu na vrátenie spisu primerane pred'%i$; o
pred'%ení lehoty je ministerstvo povinné upovedomi$ správcu.
§ 33
Protokol

(1) Po vykonanom doh#ade v kancelárii dohliadaného správcu poverené osoby vyhotovia protokol o
vykonanom doh#ade ((alej len "protokol"), ktorého odpis doru"ia dohliadanému správcovi. Dohliadan!
správca mô%e v lehote troch dní od doru"enia odpisu protokolu uplatni$ proti protokolu písomné námietky;
poverené osoby sú povinné opodstatnenos$ námietok preveri$.
(2) Protokol obsahuje ozna"enie dohliadaného správcu, miesto a "as vykonania doh#adu, predmet doh#adu,
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré doh#ad vykonali, preukázané zistenia pri doh#ade, dátum
vypracovania protokolu, vlastnoru"né podpisy poveren!ch osôb, vyjadrenie dohliadaného správcu k
v!sledku doh#adu a (al&ie písomnosti a materiály. Na základe uznan!ch námietok sa k protokolu vypracuje
dodatok ako sú"as$ protokolu.
(3) Ak sa pri v!kone doh#adu zistí poru&enie povinností v konkrétnej veci, ministerstvo doru"í odpis
protokolu príslu&nému súdu a príslu&nému verite#skému v!boru.
§ 34
Ml!anlivos" o získan#ch informáciách

Poverené osoby, prizvané osoby a v&etky (al&ie osoby, ktoré sa dozvedeli o skuto"nostiach súvisiacich s
doh#adom, sú povinné zachováva$ ml"anlivos$ o t!chto skuto"nostiach; to neplatí, ak ide o skuto"nosti, na
ktoré sa povinnos$ zachováva$ ml"anlivos$ pod#a tohto zákona nevz$ahuje. Povinnos$ ml"anlivosti trvá aj
po skon"ení v!konu ich funkcie alebo zamestnania, alebo iného právneho vz$ahu s ministerstvom.
§ 35
Trovy doh$adu

Trovy ministerstva spojené s doh#adom platí ministerstvo a trovy dohliadaného správcu spojené s doh#adom
platí dohliadan! správca.
§ 36
Pokuty

(1) Ministerstvo ulo%í správcovi pokutu do 3 310 eur, ak poru&í povinnos$ ustanovenú t!mto zákonom alebo
osobitn!m predpisom.1)
(2) Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na povahu, mieru zavinenia, záva%nos$, spôsob, d'%ku
a dôsledky poru&enia povinnosti. Pri opätovnom poru&ení povinnosti mo%no ulo%i$ pokutu opakovane.
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(3) Pokutu mo!no ulo!i" do jedného roka od zistenia poru#enia povinnosti, najneskôr v#ak do troch rokov
odo d$a, ke% k poru#eniu povinnosti do#lo.
(4) V&nos pokuty je príjmom #tátneho rozpo'tu.

!IESTA "AS#
SPOLO"NÉ, PRECHODNÉ A ZÁVERE"NÉ USTANOVENIA

§ 37
Spolo$né ustanovenia

(1) Orgán verejnej moci je povinn& informova" ministerstvo o ka!dom vydanom rozhodnutí, ktoré sa mô!e
dot&ka" oprávnenia správcu vykonáva" správcovskú 'innos".
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pod(a tohto zákona sa vz"ahuje v#eobecn& predpis o
správnom konaní.15)
§ 38
Splnomoc%ovacie ustanovenia

V#eobecne záväzn& právny predpis, ktor& vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti o nále!itostiach a vedení správcovského spisu, registrov a %al#ích eviden'n&ch pomôcok a o
vedení kancelárie správcu,
b) podrobnosti o rozsahu, obsahu, forme, termínoch, spôsobe vykonania a spôsobe preukazovania riadneho
vykonania odbornej prípravy na správcovskú skú#ku, správcovskej skú#ky, preskú#ania správcu a %al#ieho
vzdelávania správcov,
c) %al#ie podrobnosti o údajoch zapisovan&ch do zoznamu správcov.
Prechodné ustanovenia
§ 39

Advokát zapísan& do zoznamu správcov vedenom pod(a doteraj#ích predpisov 16) (%alej len "star& zoznam
správcov") sa pova!uje za zapísaného do zoznamu správcov vedenom pod(a tohto zákona (%alej len "nov&
zoznam správcov"). Iné osoby zapísané do starého zoznamu správcov mô!u vykonáva" správcovskú 'innos"
pod(a osobitného predpisu 16) len vo veciach, v ktor&ch boli ustanovené do funkcie pred ú'innos"ou tohto
zákona.
§ 40

(1) Správca zapísan& do nového zoznamu správcov pod(a § 39 je povinn& predlo!i" ministerstvu do 60 dní
od ú'innosti tohto zákona odpis registra trestov nie star#í ako tri mesiace a 'estné vyhlásenie o splnení
predpokladov na dôveryhodnos" pod(a § 21 ods. 3 písm. b); v 'estnom vyhlásení je správca povinn& tie!
uvies", 'i orgán 'inn& v trestnom konaní vedie proti nemu trestné stíhanie za úmyseln& trestn& 'in alebo
trestn& 'in, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
(2) Ak správca zapísan& do nového zoznamu správcov pod(a § 39 nie je bezúhonn& pod(a tohto zákona,
nepredlo!í ministerstvu 'estné vyhlásenie pod(a odseku 1 alebo nesp)$a predpoklady na dôveryhodnos"
pod(a § 21 ods. 3 písm. b), ministerstvo správcu bez zbyto'ného odkladu vy'iarkne z nového zoznamu
správcov.
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§ 41

Správca zapísan! do nového zoznamu správcov pod"a § 39 je povinn! do 31. decembra 2005 úspe#ne zlo$i%
správcovskú skú#ku pod"a tohto zákona; vykonanie odbornej prípravy sa nevy$aduje. Ak správca
správcovskú skú#ku pod"a tohto zákona v tejto lehote úspe#ne nezlo$í, ministerstvo správcu bez zbyto&ného
odkladu vy&iarkne z nového zoznamu správcov.
§ 42

Správca zapísan! do nového zoznamu správcov pod"a § 39 je povinn! do 30 dní od ú&innosti tohto zákona
oznámi% ministerstvu adresu, ktorú navrhuje zapísa% do zoznamu správcov ako kanceláriu. K oznámeniu je
správca povinn! pripoji% nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ktor!m dolo$í zriadenie kancelárie. Ak
správca tieto povinnosti v zákonnej lehote nesplní, ministerstvo správcu bez zbyto&ného odkladu vy&iarkne
z nového zoznamu správcov.
§ 43

Správca zapísan! do nového zoznamu správcov pod"a § 39 je povinn! do 60 dní od ú&innosti tohto zákona
preukáza% ministerstvu uzatvorenie poistnej zmluvy. Ak správca túto povinnos% v zákonnej lehote nesplní,
ministerstvo správcu bez zbyto&ného odkladu vy&iarkne zo zoznamu správcov.
§ 44

(1) Ministerstvo vykonáva doh"ad aj nad &innos%ou osôb vykonávajúcich &innos% predbe$ného správcu,
správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu pod"a
osobitného predpisu.16) Ustanovenia § 27 a$ 35 sa pou$ijú rovnako.
(2) Predmetom doh"adu v konaniach pod"a osobitného predpisu16) je dodr$iavanie ustanovení osobitného
predpisu.16)
(3) Ministerstvo ulo$í osobe vykonávajúcej &innos% predbe$ného správcu, správcu konkurznej podstaty,
osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu pod"a osobitného predpisu 16) pokutu do
3 310 eur, ak poru#í povinnos% ustanovenú osobitn!m predpisom.16) Ustanovenia § 36 ods. 2 a$ 4 sa pou$ijú
rovnako.
(4) Ministerstvo vy&iarkne správcu z nového zoznamu správcov, ak napriek ulo$enej pokute opakovane do
jedného roka od ulo$enia pokuty záva$ne poru#il povinnosti ustanovené osobitn!m predpisom.16)
(5) Povinnosti pod"a § 3 ods. 1, 3, 5 a 6 a § 5 ods. 2 sa vz%ahujú aj na osoby vykonávajúce &innos%
predbe$ného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu alebo
vyrovnacieho správcu pod"a osobitného predpisu.16)
§ 45

V konaniach pod"a osobitného predpisu 16) mô$e súd ustanovi% do funkcie len správcu zapísaného do
nového zoznamu správcov.

!l. II
Zákon &. 455/1991 Zb. o $ivnostenskom podnikaní ($ivnostensk! zákon) v znení zákona &. 231/1992 Zb.,
zákona &. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky &. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky &. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky &. 216/1995 Z. z.,
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zákona Národnej rady Slovenskej republiky !. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky !.
123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky !. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky !. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky !. 289/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky !. 290/1996 Z. z., zákona !. 288/1997 Z. z., zákona !. 379/1997
Z. z., zákona !. 70/1998 Z. z., zákona !. 76/1998 Z. z., zákona !. 126/1998 Z. z., zákona !. 129/1998 Z. z.,
zákona !. 140/1998 Z. z., zákona !. 143/1998 Z. z., zákona !. 144/1998 Z. z., zákona !. 161/1998 Z. z.,
zákona !. 178/1998 Z. z., zákona !. 179/1998 Z. z., zákona !. 194/1998 Z. z., zákona !. 263/1999 Z. z.,
zákona !. 264/1999 Z. z., zákona !. 119/2000 Z. z., zákona !. 142/2000 Z. z., zákona !. 236/2000 Z. z.,
zákona !. 238/2000 Z. z., zákona !. 268/2000 Z. z., zákona !. 338/2000 Z. z., zákona !. 223/2001 Z. z.,
zákona !. 279/2001 Z. z., zákona !. 488/2001 Z. z., zákona !. 554/2001 Z. z., zákona !. 261/2002 Z. z.,
zákona !. 284/2002 Z. z., zákona !. 506/2002 Z. z., zákona !. 190/2003 Z. z., zákona !. 219/2003 Z. z.,
zákona !. 245/2003 Z. z., zákona !. 423/2003 Z. z., zákona !. 515/2003 Z. z., zákona !. 586/2003 Z. z.,
zákona !. 602/2003 Z. z., zákona !. 347/2004 Z. z., zákona !. 350/2004 Z. z., zákona !. 365/2004 Z. z.,
zákona !. 420/2004 Z. z., zákona !. 533/2004 Z. z., zákona !. 544/2004 Z. z., zákona !. 578/2004 Z. z.,
zákona !. 624/2004 Z. z., zákona !. 650/2004 Z. z., zákona !. 656/2004 Z. z. a zákona !. 725/2004 Z. z. sa
dop"#a takto:
V § 3 sa odsek 2 dop"#a písmenom zt), ktoré znie:
"zt) v$kon správcovskej !innosti správcom pod%a osobitného predpisu.23q)".
Poznámka pod !iarou k odkazu23q) znie:
"23q) Zákon !. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektor$ch zákonov.".

!l. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky !. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky !. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky !.
224/1996 Z. z., zákona !. 70/1997 Z. z., zákona !. 1/1998 Z. z., zákona !. 232/1999 Z. z., zákona !. 3/2000 Z.
z., zákona !. 142/2000 Z. z., zákona !. 211/2000 Z. z., zákona !. 468/2000 Z. z., zákona !. 553/2001 Z. z.,
zákona !. 96/2002 Z. z., zákona !. 118/2002 Z. z., zákona !. 215/2002 Z. z., zákona !. 237/2002 Z. z., zákona
!. 418/2002 Z. z., zákona !. 457/2002 Z. z., zákona !. 465/2002 Z. z., zákona !. 477/2002 Z. z., zákona !.
480/2002 Z. z., zákona !. 190/2003 Z. z., zákona !. 217/2003 Z. z., zákona !. 245/2003 Z. z., zákona !.
450/2003 Z. z., zákona !. 469/2003 Z. z., zákona !. 583/2003 Z. z., zákona !. 5/2004 Z. z., zákona !.
199/2004 Z. z., zákona !. 204/2004 Z. z., zákona !. 347/2004 Z. z., zákona !. 382/2004 Z. z., zákona !.
434/2004 Z. z., zákona !. 533/2004 Z. z., zákona !. 541/2004 Z. z., zákona !. 572/2004 Z. z., zákona !.
578/2004 Z. z., zákona !. 581/2004 Z. z., zákona !. 633/2004 Z. z., zákona !. 653/2004 Z. z., zákona !.
656/2004 Z. z., zákona !. 725/2004 Z. z. a zákona !. 5/2005 Z. z. sa dop"#a takto:
Polo&ka 5 sa dop"#a písmenami h) a& l), ktoré znejú:
"h) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov pod%a osobitného predpisu10b) . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Sk,
i) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov pod%a osobitného predpisu, 10b) za ka&dého spolo!níka 5
000 Sk,
j) ro!n$ poplatok správcu-fyzickej osoby za ka&d$ rok trvania zápisu v zozname správcov pod%a osobitného
predpisu10b) 5 000 Sk,
k) ro!n$ poplatok správcu-právnickej osoby za ka&d$ rok trvania zápisu v zozname správcov pod%a
osobitného predpisu, 10b) za ka&dého spolo!níka 5 000 Sk,
l) v$pis zo zoznamu správcov pod%a osobitného predpisu, 10b)za ka&dú stranu 50 Sk.".
V polo&ke 5 sa k poznámke na konci pripájajú tieto vety:
"Ro!n$ poplatok správcu je splatn$ do 90 dní od uplynutia roka, za ktor$ sa poplatok vyberá. Správcafyzická osoba nemá povinnos' plati' ro!n$ poplatok správcu, ak je spolo!níkom správcu-právnickej osoby.
Ro!n$ poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, po!as ktorého má správca pozastaven$ v$kon správcovskej
!innosti.".
Poznámka pod !iarou k odkazu 10b znie:
"10b) Zákon !. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektor$ch zákonov.".

!l. IV
Zákon !. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona !. 455/1991 Zb. o &ivnostenskom
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podnikaní (!ivnostensk" zákon) v znení neskor#ích predpisov sa mení a dop$%a takto:
1. V § 14 odsek 1 znie:
"(1) Advokáti mô!u na ú&el v"konu advokácie zalo!i' verejnú obchodnú spolo&nos' alebo komanditnú
spolo&nos', ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych slu!ieb. Ak tento zákon neustanovuje
inak, verejná obchodná spolo&nos', ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych slu!ieb ((alej
len "verejná obchodná spolo&nos'"), alebo komanditná spolo&nos', ktorej predmetom podnikania je
poskytovanie právnych slu!ieb ((alej len "komanditná spolo&nos'"), nesmie ma' in" predmet podnikania a
jej spolo&níkmi mô!u by' len advokáti. Na verejnú obchodnú spolo&nos' alebo komanditnú spolo&nos' sa
vz'ahujú ustanovenia osobitného predpisu, 12) ak tento zákon neustanovuje inak.".
Poznámka pod &iarou k odkazu 12 znie:
"12) Obchodn" zákonník.".
2. § 14 sa dop$%a odsekom 9, ktor" znie:
"(9) Verejná obchodná spolo&nos' alebo komanditná spolo&nos' mô!e okrem poskytovania právnych
slu!ieb za podmienok ustanoven"ch osobitn"m predpisom12a) vykonáva' aj &innos' správcu pod)a zákona
o konkurze a re#trukturalizácii.".
Poznámka pod &iarou k odkazu 12a znie:
"12a) Zákon &. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov.".
3. Príloha &. 1 k zákonu &. 586/2003 Z. z. sa dop$%a takto:
"v *eskej republike ................Advokát
v Estónskej republike.......... Vandeadvokaat
v Cyperskej republike..................?????????
v Loty#skej republike.............. Zvrints advokts
v Litovskej republike ..............Advokatas
v Ma(arskej republike .....................Ügyvéd
v Po)skej republike ...........Adwokat/Radca prawny
v Slovinskej republike ...............Odvetnik/Odvetnica
na Malte ...........................Avukat/Prokuratur Legali".

!l. V
Tento zákon nadobúda ú&innos' 1. júla 2005.
Ivan Ga!parovi" v. r.
Pavol Hru!ovsk# v. r.
Mikulá! Dzurinda v. r.

1)Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a re!trukturalizácii a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov.
1a)§ 3 a# 8 a § 10 a# 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o slu#bách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektor"ch zákonov.
2)§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3)Napríklad § 54 ods. 3 a# 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektor"ch
zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z., § 148 ods. 2 a 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenn"ch
papieroch a investičn"ch slu#bách a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov (zákon o cenn"ch
papieroch), § 52 ods. 3 a 4 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektor"ch
zákonov v znení zákona č. 7/2005 Z. z., § 110 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o
zmene a doplnení niektor"ch zákonov.
4)§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z.
6)§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskor!ích predpisov.
7)Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z., zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančn"m trhom a o
zmene a doplnení niektor"ch zákonov v znení neskor!ích predpisov.
8)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení
niektor"ch zákonov v znení neskor!ích predpisov.
9)§ 3, 6 a 7 zákona č. 367/2000 Z. z. v znení zákona č. 445/2002 Z. z.
10)Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovan"ch skutočností a o zmene a doplnení
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niektor!ch zákonov v znení neskor"ích predpisov, zákon č. 507/2001 Z. z. o po"tov!ch slu#bách v znení
neskor"ích predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskor"ích predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o
elektronick!ch komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z.
11)Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. Zákon Slovenskej národnej
rady č. 78/1992 Zb. o daňov!ch poradcoch a Slovenskej komore daňov!ch poradcov v znení neskor"ích
predpisov. Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
#ivnostenskom podnikaní (#ivnostensk! zákon) v znení neskor"ích predpisov v znení zákona č. 8/2005
Z. z. Zákon č. 237/1991 Zb. o patentov!ch zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 90/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskor"ích predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučn! poriadok) a o zmene a doplnení
ďal"ích zákonov v znení neskor"ích predpisov. Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych
čakateľoch prokuratúry v znení neskor"ích predpisov. Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektor!ch zákonov v znení neskor"ích predpisov.
12)§ 21, 24, 25, 42a a 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskor"ích predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územn!ch finančn!ch orgánov v znení neskor"ích predpisov. Zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízov! zákon a zákon, ktor!m sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor"ích predpisov v znení
neskor"ích predpisov. Zákon č. 455/1991 Zb. o #ivnostenskom podnikaní (#ivnostensk! zákon) v znení
neskor"ích predpisov. Zákon č. 241/2001 Z. z. v znení neskor"ích predpisov. Zákon č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobn!ch údajov v znení neskor"ích predpisov.
13)§ 21 Obchodného zákonníka.
13a)§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
14)§ 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14a)§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o #ivnostenskom podnikaní (#ivnostensk! zákon) v znení
neskor"ích predpisov.
15)Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskor"ích predpisov.
16)Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskor"ích predpisov.

Zdroj: www.epi.sk
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