(Návrh)
Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2022,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2022 o riešení hroziaceho
úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 60 zákona č. .../2022 Z. z.
o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o určení najlepšieho alternatívneho scenára,
b) prílohy návrhu na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie (ďalej len „návrh“)
a ich obsahových náležitostiach,
c) podrobnosti o zozname veriteľov a jeho obsahových náležitostiach,
d) podrobnosti o náležitostiach verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu (ďalej len
„verejný plán“) a jeho prílohách,
e) podrobnosti o činnosti veriteľského výboru a
f) podrobnosti o informatívnej schôdzi a schvaľovacej schôdzi.
§2
Elektronické formuláre návrhov a ich príloh podľa zákona zverejní na webovom sídle
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
DRUHÁ ČASŤ
Najlepší alternatívny scenár
§3
(1) Najlepším alternatívnym scenárom sa rozumie najpriaznivejšia situácia pre
veriteľov, ktorú možno dôvodne predpokladať, že nastane v prípade, ak by verejný plán nebol
potvrdený súdom.
(2) Pri určení najlepšieho alternatívneho scenára sa určí časový a percentuálny
predpoklad uspokojenia každého dotknutého veriteľa v prípade, že by verejný plán nebol
potvrdený súdom.
(3) Ak najlepší alternatívny scenár dôvodne predpokladá konkurz dlžníka, je potrebné
uviesť, z akých dôvodov prečo nemožno predpokladať iné riešenie situácie dlžníka.

TRETIA ČASŤ
Prílohy návrhu
§4
(1) K návrhu sa prikladá
a) zoznam veriteľov,
b) zoznam majetku so stanovením hodnôt,
c) zoznam ručiteľov a iných garantov,
d) zoznam spriaznených osôb,
e) zoznam úkonov so spriaznenými osobami za posledné tri roky,
f) zoznam zamestnancov,
g) analýza hroziaceho úpadku,
h) analýza najlepšieho záujmu veriteľov,
i) analýza pravidla relatívnej priority,
j) analýza životaschopnosti.

(2) Prílohou návrhu môže byť aj súhlas veriteľov podľa § 17 zákona nie starší ako 30
dní pred podaním návrhu a priebežná účtovná závierka nie staršia ako 60 dní, ak sa má
dlžníkovi poskytnúť dočasná ochrana.
(3) Podrobné obsahové náležitosti príloh návrhu môže ministerstvo zverejniť na svojom
webovom sídle.
PIATA ČASŤ
Zoznam veriteľov
§5
(1) Každá pohľadávka veriteľa je v zozname veriteľov uvedená aspoň v rozsahu
a) identifikačné údaje veriteľa,
b) právny dôvod,
c) istina,
d) príslušenstvo pohľadávky,
e) identifikácia zabezpečovacieho práva pohľadávky.
(2) Podrobné obsahové náležitosti zoznamu veriteľov, vrátane štruktúry, zverejní
ministerstvo na svojom webovom sídle.
ŠIESTA ČASŤ
Prílohy plánu
§6
(1) Ministerstvo môže na svojom webovom sídle určiť, ktoré ďalšie prílohy okrem
príloh predpokladaných zákonom sa prikladajú k plánu.
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(2) Podrobné obsahové náležitosti príloh plánu, prípadne plánu môže ministerstvo
zverejniť na svojom webovom sídle.
SIEDMA ČASŤ
Odmena správcu
§7
Ak je správca platcom dane z pridanej hodnoty, odmena správcu sa zvyšuje o daň
z pridanej hodnoty.
OSMA ČASŤ
Veriteľský výbor
§8
(1) Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého volia členovia veriteľského
výboru
(2) O priebehu zasadnutia veriteľského výboru predseda spíše zápisnicu.
DEVIATA ČASŤ
Informatívna schôdza
§9
(1) Informatívna schôdza sa uskutoční vo vhodných priestoroch v krajskom meste,
v ktorom sídli príslušný súd.
(2) Termín konania informatívnej schôdze určí dlžník po konzultácii so zákonným
sudcom tak, aby sa konala v pracovný deň.
(3) O priebehu informatívnej schôdze dlžník spíše zápisnicu a vyhotoví prezenčnú
listinu. Priebeh informatívnej schôdze môže dlžník zaznamenať na obrazovo-zvukový záznam.
DESIATA ČASŤ
Schvaľovacia schôdza
§ 10
(1) Schvaľovacia schôdza sa uskutoční vo vhodných priestoroch v krajskom meste,
v ktorom sídli príslušný súd.
(2) Termín konania schvaľovacej schôdze určí dlžník po konzultácii so zákonným
sudcom tak, aby sa konala v pracovný deň.
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(3) O priebehu schvaľovacej schôdze dlžník spíše zápisnicu a vyhotoví prezenčnú
listinu. Priebeh informatívnej schôdze môže dlžník zaznamenať na obrazovo-zvukový záznam.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. júla 2022.

Mária Kolíková
ministerka spravodlivosti
Slovenskej republiky
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