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 Odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov – 8. 11. 2017
 Zmeny právnej úpravy fúzií spoločností (zlúčenie, splynutie, rozdelenie);

 Pôvodná právna úprava sa však aplikuje v prípade, ak bol návrh zmluvy o 
splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred 
účinnosťou novely a návrh na zápis do obchodného registra bol podaný najneskôr 
do 90 dní od účinnosti novely.

Od 1. 1. 2018

Účinnosť novely

 Od 1. 1. 2018
 Všeobecná účinnosť novely;

 Právna úprava kapitálového fondu z príspevkov, ochrany obchodného tajomstva.

 Od 1. 9. 2018
 Zmeny týkajúce sa súhlasu správcu dane a Sociálnej poisťovne.
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 Predpoklady (§ 69 ods. 11 ObZ)
 Nástupnícka spoločnosť nesmie byť predlžená (prípad úpadku podľa § 3 ods. 3 

zákona NRSR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií);

 Nástupnícka spoločnosť ani zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii;

 Súhlas správcu konkurznej podstaty v prípade, ak je niektorá zo spoločností v 
konkurze;

 Voči spoločnostiam nesmú pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania 
alebo povolenia reštrukturalizácie, nesmú byť súdom zrušené ani sa nemôže 

Zmeny pri fúziách spoločností

alebo povolenia reštrukturalizácie, nesmú byť súdom zrušené ani sa nemôže 
viesť konanie o ich zrušení.

 Nové povinnosti
 Ak možno predpokladať, že nie sú splnené predpoklady pre fúziu, štatutári sa 

musia zdržať úkonov smerujúcich k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu;

 Vypracovanie návrhu zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu 
rozdelenia musí každá zanikajúca spoločnosť oznámiť príslušnému správcovi 
dane, prípadne záložnému veriteľovi, najneskôr 60 dní pred dňom konania 
valného zhromaždenia, ktoré návrh zmluvy alebo projektu rozdelenia schvaľuje;
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 Správa audítora
 Nová povinnosť popri správe nezávislého experta (§ 152a ods. 6 ObZ);

 Audítor určený v schválenej zmluve o splynutí, zmluve o zlúčení alebo 
schválenom projekte rozdelenia spoločnosti vyhotoví správu 
osvedčujúcu splnenie predpokladov fúzie;

 Správa audítora tvorí prílohu návrhu na zápis fúzie do Obchodného 
registra;

Zmeny pri fúziách spoločností

 Určenie rozhodného dňa
 „... 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.“
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 Neodkladné opatrenia a nápravné opatrenia:
 Ukončenie alebo zákaz využívania alebo sprístupňovania obchodného 

tajomstva;

 Zákaz výroby, ponúkania, dovozu, vývozu, skladovania, uvádzania na 
trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému 
tajomstvu, prípadne jeho zaistenie alebo odovzdanie;

 Povinnosť zložiť do úschovy súdu zábezpeku na náhradu škody alebo 
ujmy vzniknutej porušením obchodného tajomstva.

Ochrana obchodného tajomstva

ujmy vzniknutej porušením obchodného tajomstva.

 Zverejňovanie súdnych rozhodnutí
 Možno uložiť porušovateľovi povinnosť zverejniť rozhodnutie vo veci 

samej alebo jeho časť na jeho náklady.
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Súhlas správcu dane – súčasný stav

 Vyžaduje sa pri:
 založení spoločnosti s ručením obmedzeným (všetci zakladatelia);

 prevode väčšinového obchodného podielu v s.r.o. (prevodca aj 
nadobúdateľ);

 výmaze obchodnej spoločnosti v dôsledku dobrovoľného zrušenia.

Nevyžaduje sa, ak: Nevyžaduje sa, ak:
 je zakladateľom/spoločníkom/nadobúdateľom zahraničná osoba;

 sa spoločnosť vymazáva v dôsledku zrušenia bez likvidácie s právnym 
nástupcom;

V oboch prípadoch je potrebné doložiť čestné vyhlásenie navrhovateľa, že 
nemá povinnosť doložiť súhlas správcu dane.
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Súhlas správcu dane

 Zmeny od 1. 9. 2018
 Súhlas správcu dane sa pri spoločnosti s ručením obmedzením 

nevyžaduje, ak: 

 zakladateľ s.r.o. nie je vedený v zozname daňových dlžníkov; alebo

 prevodca ani nadobúdateľ obchodného podielu v s.r.o. nie sú vedení v 
zozname daňových dlžníkov;

 Okrem súhlasu správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, 
bude pre založenie s.r.o. alebo výmaz obchodnej spoločnosti potrebný bude pre založenie s.r.o. alebo výmaz obchodnej spoločnosti potrebný 
aj súhlas Sociálnej poisťovne;

 Súhlas Sociálnej poisťovne s výmazom sa nevyžaduje, ak spoločnosť 
nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
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Novela zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon)geologických prácach (geologický zákon)

Zavádzajúca možnosť vyvlastnenia nehnuteľností
pre sanáciu environmentálnej záťaže
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Zákon NRSR č. 49/2018 Z. z.

 Novela účinná od 28. 2. 2018;

 Umožňuje rozsiahle zásahy do vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo 
verejnom záujme, a to za účelom sanácie environmentálnej záťaže:

 obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti;

 zriadiť, obmedziť alebo zrušiť vecné bremeno k nehnuteľnosti;

 obmedziť alebo zrušiť právo tretej osoby k nehnuteľnosti;

 vydať rozhodnutie o predbežnej držbe k nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom vyvlastnenia;

 odňať vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

 Nie je jednoznačné, či sa vyvlastnenie môže týkať aj nehnuteľností, ktoré 
nie sú pôvodcom environmentálnej záťaže;
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Zákon NRSR č. 49/2018 Z. z.

 Vyvlastniť je možné len v nevyhnutnom rozsahu (na nevyhnutný čas), iba 
za účelom sanácie environmentálnej záťaže a s ohľadom na primeranosť 
zásahu do vlastníckeho práva (neodníme sa vlastnícke právo tam, kde 
postačí zriadenie vecného bremena);

 O vyvlastnenie môže požiadať objednávateľ geologických prác pri sanácii 
environmentálnej záťaže, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľnosti ani k nej environmentálnej záťaže, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľnosti ani k nej 
nemá iné právo;

 Na konanie o vyvlastnení je príslušný okresný úrad v sídle kraja, pričom 
sa vyžaduje záväzné stanovisko Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra zriadeného Ministerstvom životného prostredia SR ohľadom 
existencie environmentálnej záťaže.
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Príspevky do iných kapitálových fondov

www.wilsonscee.com



 Súčasť vlastného imania (equity), tzv. „ostatné kapitálové fondy“;

 Právna úprava obsiahnutá v § 217a ObZ pre akciové spoločnosti, na 
ktorú odkazuje § 123 ods. 2 ObZ pri s.r.o.;

 Nová právna úprava sa použije len na príspevky do kapitálového fondu 
poskytnuté po 1. januári 2018.

Kapitálový fond z príspevkov
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Kapitálový fond z príspevkov

 Vytvorenie
 Musí byť upravené v spoločenskej (zakladateľskej) zmluve alebo v 

stanovách;

 Schválené zakladateľmi alebo valným zhromaždením;

 Výlučne príspevky spoločníkov;

 Peňažné aj nepeňažné príspevky;

Na splatenie príspevku do kapitálového fondu sa primerane použijú  Na splatenie príspevku do kapitálového fondu sa primerane použijú 
ustanovenia o vkladoch;

 Príspevok sa za kapitálový fond považuje až okamihom splatenia.
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Kapitálový fond z príspevkov

 Použitie
 Prerozdelenie medzi spoločníkov alebo zvýšenie základného imania;

 Musí byť upravené v spoločenskej (zakladateľskej) zmluve alebo v 
stanovách;

 Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia;

 Najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť v Obchodnom vestníku 
oznámenie o výške prerozdelenia;oznámenie o výške prerozdelenia;

15



Kapitálový fond z príspevkov

 Ďalšie obmedzenia pri prerozdeľovaní kapitálového fondu z 
príspevkov
 Ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia 

kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy;

 Ak je spoločnosť v úpadku alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti  
prerozdelením spôsobí svoj úpadok;

 Ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je 
alebo by bolo v dôsledku prerozdelenia nižšie ako hodnota základného alebo by bolo v dôsledku prerozdelenia nižšie ako hodnota základného 
imania spolu s rezervným fondom;
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Ďakujem za pozornosť!
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