
( N áv r h )  

 

Vyhláška 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

z ... 2022, 

 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 

665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o 

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

   

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z.z. o 

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje 

 

Čl. I 

  

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z., vyhlášky č. 235/2010 

Z. z., vyhlášky č. 514/2011 Z. z., vyhlášky č. 25/2017 Z. z., vyhlášky č. 254/2017 Z. z. 

a vyhlášky č. 412/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 písm. c) sa za slovo „reštrukturalizácii“ vkladá čiarka a slová „vo verejnej preventívnej 

reštrukturalizácii“. 

 

2. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. 

 

3. V § 25 sa slovo „Vzory“ nahrádza slovami „Elektronické vzory“ a slová „uvedené 

v prílohách č. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „zverejnené na webovom sídle ministerstva“. 

 

4. V § 25a ods. 1 úvodná veta znie: „Zoznam pohľadávok sa vedie v registri úpadcov 

v prehľadnej forme a uvádzajú sa v ňom nasledujúce údaje“. 

 

5. V § 25a sa vypúšťajú odseky 2 a 3. 

 

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1. 

 

6. V § 26 ods. 2 písm. a) sa slová „podaná na predpísanom tlačive“ nahrádzajú slovami „podaná 

v predpísanej forme“. 

 

7. § 27 sa zrušuje. 

 

8. § 34 znie: 

 

„§ 34 

 

Zmeny údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok sa vyznačia v registri úpadcov.“. 
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9. V § 36 sa vypúšťa odsek 1. 

 

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2. 

 

Čl. II 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. júla 2022. 

 

 

 

 

Mária Kolíková 

ministerka spravodlivosti 

Slovenskej republiky 


