
 

 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOS T I  

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

 

 
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

  

2. Názov návrhu zákona: Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

  

3. Predmet návrhu zákona je – nie je upravený v práve Európskej únie: 

 

 a) v primárnom práve, 

 

Čl. 49 až 51, čl. 53, čl. 63, čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 

7.6.2016) v platnom znení. 
 

b)  v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu 

vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora),  

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 

konaní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015) v platnom znení, 

(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky). 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej 

reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti 

reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 

(Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019), gestor Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky, 

(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky). 

 

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a 

stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety), 

 

bezpredmetné. 

 

 

 4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:  

 

a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu 

účinnosti jeho ustanovení,                                        

 

17. júla 2022 podľa čl. 34 ods. 2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. 

júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach 

na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene 

smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) (Ú. v. EÚ L 172, 

26.6.2019) 



 

 

 

17. júla 2024 – súlad s čl. 28 písm. a), b) a c) 

 

17. júla 2026 – súlad s čl. 28 písm. d) 

 

b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej 

komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 

260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych 

vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy,  

- bezpredmetné 

 

c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie 

už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav, 

- bezpredmetné. 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:  

a) úplne. 

  

 

 

 


