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Tretia hlava

PRÁVNICKÉ OSOBY

Prvý diel
Druhý diel
Tretí diel

Všeobecné ustanovenia
Spolky
Základiny

Prvý diel
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prvý oddiel: Základné ustanovenia
§ 1 Právna osobovosť
§ 2 Majetková samostatnosť právnickej osoby
§ 3 Dôvody kogentnosti úpravy právnických osôb
§ 4 Zakázané právnické osoby
Druhý oddiel: Založenie, zriadenia a vznik právnickej osoby
§ 5 Založenie a zriadenie právnickej osoby
§ 6 Sídlo právnickej osoby
§ 7 Vznik právnickej osoby
§ 8 Konanie pred vznikom právnickej osoby
§ 9 Neplatnosť právnickej osoby
Tretí oddiel: Orgány právnickej osoby
§ 10 Sústava orgánov
§ 11 Člen orgánu
§ 12 Právnická osoba ako člen orgánu
§ 13 Nevhodnosť osoby na výkon funkcie člena orgánu
§ 14 Uznesenie kolektívneho orgánu
§ 15 Zápisnica o rozhodnutí
§ 16 Osobný výkon funkcie člena orgánu
§ 17 Právny vzťah medzi členom orgánu a právnickou osobou
§ 18 Lojalita člena orgánu
§ 19 Hroziaci stret záujmov
§ 20 Nároky z porušenia lojality
§ 21 Zmluvy medzi právnickou osobou a členom orgánu
§ 22 Povinnosť konať svedomito
§ 23 Úľava pri podnikateľskom rozhodovaní
§ 24 Povinnosti člena orgánu pri úpadku
§ 25 Povinnosť člena orgánu nahradiť škodu
§ 26 Úľava pri výkone čestnej funkcie
§ 27 Účinky schválenia a dohôd o obmedzení voči veriteľom
§ 28 Premlčanie práva voči členovi orgánu
§ 29 Uplatňovanie nárokov voči členovi orgánu
§ 30 Faktický orgán
§ 31 Zánik funkcie člena orgánu
Štvrtý oddiel: Štatutárny orgán
§ 32 Vymedzenie štatutárneho orgánu
§ 33 Pôsobnosť štatutárneho orgánu
§ 34 Pričítanie konania členov štatutárneho orgánu právnickej osobe
§ 35 Kolektívny štatutárny orgán
§ 36 Nedostatky pri obsadzovaní orgánu
§ 37 Nedostatočné obsadenie štatutárneho orgánu
Piaty oddiel: Názov právnickej osoby a jeho ochrana
§ 38 Názov právnickej osoby
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§ 39 Prípustnosť názvu právnickej osoby
§ 40 Meno fyzickej osoby v názve právnickej osoby
§ 41 Prevod, prechod a zmena názvu

Šiesty oddiel: Zrušenie a zánik právnickej osoby
§ 42 Základné ustanovenie
§ 43 Zrušenie právnickej osoby
Siedmy oddiel: Premeny právnickej osoby
§ 44 Premena právnickej osoby
§ 45 Účinnosť premeny
§ 46 Rozhodujúci deň
§ 47 Zmena právnej formy
§ 48 Zlúčenie, splynutie a rozdelenie právnickej osoby
Ôsmy oddiel: Štatút právnickej osoby a jeho zmena
§ 49 Slovenská právnická osoba
§ 50 Zahraničná právnická osoba
§ 51 Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby
§ 52 Premiestnenie sídla slovenskej právnickej osoby
§ 53 Oznámenie o premiestnení sídla do zahraničia
§ 54 Ochrana člena pri premiestnení sídla
Deviaty oddiel: Likvidácia právnickej osoby
§ 55 Účel likvidácie právnickej osoby
§ 56 Predpoklady likvidácie
§ 57 Vstup do likvidácie
§ 58 Účinky vstupu do likvidácie
§ 59 Likvidátor
§ 60 Ustanovenie likvidátora právnickou osobou
§ 61 Ustanovenie likvidátora súdom
§ 62 Preddavok na likvidáciu
§ 63 Zánik funkcie likvidátora
§ 64 Odmena a náhrada nákladov likvidátora
§ 65 Oprávnenie súdom ustanoveného likvidátora
§ 66 Povinnosti likvidátora pri likvidácii
§ 67 Uspokojovanie veriteľov
§ 68 Ukončovanie likvidácie
§ 69 Prístup k dokumentom likvidácie
§ 70 Likvidačný zostatok a jeho rozdelenie
§ 71 Vyporiadanie veriteľov pri zrušení právnickej osoby bez likvidácie
§ 72 Prenechanie likvidačnej podstaty veriteľom
§ 73 Uspokojenie zabezpečeného veriteľa
§ 74 Výmaz právnickej osoby
§ 75 Dodatočná likvidácia majetku
§ 76 Vykonávací predpis
Druhý diel: SPOLKY
Prvý oddiel: ZDRUŽENIE OSÔB
Prvý pododdiel: Všeobecné ustanovenia
§ 77 Základné ustanovenie
§ 78 Účel združenia
§ 79 Názov združenia
§ 80 Založenie združenia
§ 81 Vznik združenia
§ 82 Zápis do registra
§ 83 Zoznam členov združenia
Druhý pododdiel: Právne postavenie člena združenia
§ 84 Členstvo v združení
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§
§
§
§
§
§
§

85
86
87
88
89
90
91

Druhy členstva a osobitné práva
Práva a povinnosti člena združenia
Vylúčenie člena združenia
Právo člena združenia na informácie
Zmluvy medzi členom združenia a združením
Majetkové zvýhodnenie člena združením
Vyporiadanie člena združenia

Tretí pododdiel: Orgány združenia
§ 92 Štatutárny orgán
Členská schôdza
§ 93 Členská schôdza
§ 94 Zvolávanie a priebeh zasadnutia členskej schôdze
§ 95 Prijatie uznesenia členskej schôdze
§ 96 Uplatňovanie nárokov združenia
Štvrtý pododdiel: Nedostatky rozhodnutí orgánov združenia
§ 97 Kontrola orgánom združenia
§ 98 Neplatné rozhodnutie orgánu združenia
§ 99 Zrušiteľné rozhodnutie orgánu združenia
§ 100 Žaloba o zrušenie rozhodnutia orgánu združenia
§ 101 Informácia o žalobe
§ 102 Osobitné ustanovenia o konaní
§ 103 Náhrada škody
Druhý oddiel: OSTATNÉ SPOLKY
§ 104 Ostatné spolky
Tretý diel: ZDRUŽENIA MAJETKU
Prvý oddiel: NADÁCIA
Prvý pododdiel: Všeobecné ustanovenia
§ 105 Nadácia
§ 106 Názov nadácie
§ 107 Podnikanie nadácie a účasť na podnikaní iných osôb
§ 108 Založenie nadácie
§ 109 Zakladateľ
§ 110 Neplatnosť založenia nadácie
§ 111 Odporovateľnosť založenia nadácie
Nadačná listina a stanovy nadácie
§ 112 Nadačná listina
§ 113 Stanovy nadácie
Zmeny nadačnej listiny
§ 114 zakladateľom
§ 115 súdom
§ 116 orgánom nadácie
Druhý pododdiel: Orgány nadácie
§ 117 Správna rada
§ 118 Dozorná rada
§ 119 Revízor
§ 120 Odvolanie člena orgánu súdom
§ 121 Rozhodnutia orgánov nadácie
§ 122 Vklad do nadácie a dar
§ 123 Práva beneficientov
§ 124 Postavenia beneficienta
Tretí pododdiel: Použitie majetku nadácie a nadačný príspevok
§ 125 Použitie majetku nadácie
§ 126 Chránený majetok
§ 127 Použitie nadačného príspevku
§ 128 Účtovníctvo nadácie
Štvrtý pododdiel: Zrušenie nadácie
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§ 129 Zrušenie nadácie
§ 130 Zlúčenie alebo splynutie nadácií
§ 131 Likvidácia nadácie

Piaty pododdiel: Osobitné ustanovenia o dobročinnej nadácii
§ 132 Dobročinná nadácia
§ 133 Majetok
§ 134 Darcovský fond
§ 135 Informačné právo darcu
§ 136 Vylúčenie práv veriteľov beneficienta
§ 137 Výročná správa nadácie
§ 138 Zlúčenie a splynutie dobročinných nadácii
§ 139 Likvidácia dobročinnej nadácie
Šiesty pododdiel: Osobitné ustanovenie o rodinnej nadácii
§ 140 Rodinná nadácia
§ 141 Použitie majetku rodinnej nadácie
§ 142 Schôdza beneficientov
Druhý oddiel: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
§ 143 Nezisková organizácia
§ 144 Názov neziskovej organizácie
§ 145 Činnosť neziskovej organizácie
§ 146 Založenie neziskovej organizácie
§ 147 Práva zakladateľa
§ 148 Prioritný majetok
§ 149 Právne úkony vyžadujúce súhlas iného orgánu
§ 150 Zlúčenie a splynutie neziskovej organizácie
§ 151 Likvidácia neziskovej organizácie
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Prvý diel
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§1

Právna osobovosť
(1) Právnické osoby sú od svojho vzniku až po zánik spôsobilé na všetky práva a povinnosti,
okrem tých, ktorých nevyhnutnou podmienkou sú prirodzené vlastnosti človeka, ibaže by zákon
ustanovoval inak.
(2) Ak zákon, zakladateľský úkon alebo stanovy určia, že právnická osoba môže vykonávať
iba určité činnosti alebo iba činnosti za určitým účelom, tak je takáto právnická osoba spôsobilá
len na práva a povinnosti v rozsahu potrebnom na uskutočnenie týchto činností a na dosiahnutie
tohto účelu. Povinnosť znášať následky protiprávnych činov ani spôsobilosť na práva a
povinnosti verejného práva tým nie sú dotknuté.
(3) Právnická osoba sa obmedzenia podľa odseku 2 môže dovolávať len voči osobám, ktoré
o obmedzení vedeli. Zverejnenie obmedzenia v registri nestačí.

§2

Majetková samostatnosť právnickej osoby
(1) Právnická osoba zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.
(2) Zákon ustanoví, ktoré osoby a v akom rozsahu ručia z dôvodu svojej účasti na právnickej
osobe za jej záväzky.
(3) Po zániku právnickej osoby ručia osoby, ktoré získali podiel na likvidačnom zostatku, za
jej záväzky do výšky tohto podielu a vo zvyšnom rozsahu tak, ako za ne ručili počas trvania
právnickej osoby.
§3

Možnosť odchýlenia sa od úpravy právnických osôb
Zakladateľským právnym úkonom ani stanovami nemožno usporiadať práva a povinnosti
medzi členmi právnickej osoby, ich práva a povinnosti k nej alebo pravidlá správy právnickej
osoby odchylne od zákona ani vtedy, ak by sa tým zasiahlo do existencie a trvania právnickej
osoby, zákonom vyžadovanej štruktúry jej orgánov vrátane ich základnej pôsobnosti a ďalších
charakteristických vlastností danej formy právnickej osoby.
§4

Zakázané právnické osoby
Zakazuje sa právnická osoba,
a) ktorej účelom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva ľudí pre ich
pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný
alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné
postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie
alebo inak porušovať ústavný poriadok a zákony;
b) ktorej účelom je porušenie práva alebo dosahovanie svojich cieľov nezákonným spôsobom,

c) ktorá je ozbrojená alebo má ozbrojené zložky; za takú sa nepovažuje združenie, ktorého

členovia držia alebo používajú strelné zbrane za podmienok ustanovených osobitným
zákonom na športové alebo kultúrne účely alebo na výkon práva poľovníctva.
Druhý oddiel
Založenie, zriadenia a vznik právnickej osoby
§5
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Založenie a zriadenie právnickej osoby
(1) Právnickú osobu možno založiť jednostranným právnym úkonom, zmluvou alebo iným
zakladateľským právnym úkonom ustanoveným zákonom.
(2) Právnickú osobu možno zriadiť tiež zákonom alebo na základe zákona zakladateľským
úkonom orgánu verejnej moci.
(3) Zakladateľský právny úkon musí byť písomný a musí obsahovať aspoň meno a priezvisko
(názov) a bydlisko (sídlo) zakladateľa alebo zakladateľov, názov a sídlo právnickej osoby, účel jej
založenia a prípadne aj predmet činnosti, ktorými bude účel napĺňaný, určenie počtu členov
orgánov a určenie ich prvých členov.
§6

Sídlo právnickej osoby
(1) Sídlom právnickej osoby zapísanej vo verejnom registri je adresa, ktorá je uvedená v
tomto verejnom registri bez ohľadu na to, kde je miesto jej riadenia. Ak bolo v zakladateľskom
úkone určené sídlo označením obce bez určenia adresy, tak sa uvedie najneskôr v návrhu na zápis
do registra.
(2) Sídlo právnickej osoby založenej podľa práva Slovenskej republiky musí byť na území
Slovenskej republiky.
§7

Vznik právnickej osoby
(1) Právnická osoba vzniká zápisom do verejného registra.
(2) Ak návrh na zápis právnickej osoby do verejného registra nebol podaný do 60 dní od jej
založenia, tak zakladateľský úkon stráca účinnosť.
(3) Právnická osoba zriadená zákonom vzniká dňom nadobudnutia účinnosti zákona, ibaže
by zákon ustanovoval neskorší deň jej vzniku.
(4) Právnická osoba zriadená zakladateľským úkonom orgánu verejnej moci formou
rozhodnutia, vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak z rozhodnutia
nevyplýva neskorší deň jej vzniku.
§8

Konanie pred vznikom právnickej osoby
(1) Osoby, ktoré konajú v mene právnickej osoby pred jej vznikom, sú z tohto konania
zaviazané spoločne a nerozdielne.
(2) Ak právnická osoba schváli konanie v jej mene podľa odseku 1 do troch mesiacov od
svojho vzniku, tak platí, že je z tohto konania od počiatku zaviazaná namiesto konajúcich osôb.
Právnická osoba bez zbytočného odkladu oznámi stranám zmluvy, že toto konanie schválila.
(3) Z iných právnych skutočností, najmä protiprávnych úkonov, súvisiacich so vznikom
právnickej osoby, z ktorých by bola právnická osoba zaviazaná voči veriteľovi, ak by nastali po
vzniku právnickej osoby, je právnická osoba zaviazaná od počiatku.
§9

Neplatnosť právnickej osoby
(1) Po vzniku právnickej osoby sa nemožno domáhať určenia, že právnická osoba nevznikla
alebo že jej zakladateľský úkon je neplatný.
(2) Súd môže aj bez návrhu rozhodnúť o neplatnosti právnickej osoby, len ak
a) nebol vyhotovený zakladateľský úkon alebo nebola dodržaná zákonom predpísaná forma
tohto úkonu pre príslušný typ právnickej osoby,
b) je zakázanou právnickou osobou, alebo je predmet jej činnosti podľa zakladateľského úkonu
v rozpore so zákonom alebo odporuje verejnému poriadku,
c) v zakladateľskom úkone alebo v stanovách chýba zákonom požadovaná náležitosť,
d) počet svojprávnych zakladateľov bol menší ako vyžaduje zákon,
a tento nedostatok nebol odstránený.
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(3) Právne vzťahy, do ktorých neplatná právnická osoba vstúpila, nie sú rozhodnutím súdu o
neplatnosti právnickej osoby dotknuté.
Tretí oddiel
Orgány právnickej osoby
§ 10

Sústava orgánov
Právnická osoba má štatutárny orgán a iné orgány ustanovené zákonom. Právnická osoba
môže vytvoriť aj iné orgány.
§ 11

Člen orgánu
Osoba, ktorá bola ustanovená do funkcie člena orgánu právnickej osoby rozhodnutím jej
členov alebo iného orgánu právnickej osoby (člen orgánu), musí byť plne svojprávna. Nestane sa
členom skôr, než dá s členstvom súhlas.
§ 12

Právnická osoba ako člen orgánu
(1) Členom orgánu právnickej osoby môže byť aj právnická osoba. V orgáne ju zastupuje
splnomocnený človek, ktorý spĺňa podmienky, aby mohol byť členom orgánu.
(2) Ak sa člen orgánu zapisuje do verejného registra, tak sa k právnickej osobe ako členovi
orgánu uvedie aj človek, ktorý ju v tomto orgáne zastupuje.
(3) Povinnosti člena orgánu, ktorý je právnickou osobou, sa vzťahujú aj na toho, kto ho v
orgáne zastupuje. Za porušenie povinností člena orgánu zodpovedá právnická osoba ako člen
orgánu spoločne a nerozdielne s osobou, ktorá ju v orgáne zastupuje.
§ 13

Nevhodnosť osoby na výkon funkcie člena orgánu
(1) Osoba, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, sa môže stať členom orgánu, len ak túto
skutočnosť vopred oznámila tomu, kto ju môže do funkcie ustanoviť.
(2) V prípade porušenia povinnosti podľa odseku 1 sa môže každý, kto osvedčí právny
záujem, domáhať, aby súd odvolal člena orgánu z funkcie..
§ 14

Uznesenie kolektívneho orgánu
(1) Orgán právnickej osoby tvorený viacerými osobami (kolektívny orgán) rozhoduje
uznesením. Uznášania schopný je kolektívny orgán vtedy, ak sa rozhodovania zúčastní aspoň
polovica osôb, ktoré ho tvoria; uznesenia prijíma hlasovaním nadpolovičnou väčšinou
zúčastnených.
(2) Kolektívny orgán určí spomedzi osôb, ktoré ho tvoria, predsedu. Predseda zvoláva,
pripravuje a riadi schôdze orgánu.
(3) Kolektívny orgán môže prijímať uznesenia aj mimo svojho zasadnutia. Návrh uznesenia
predkladá predseda osobám oprávneným hlasovať na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej
sa majú k nemu vyjadriť. Ak sa osoba v určenej lehote nevyjadrí, tak platí, že s návrhom nesúhlasí.
Výsledky hlasovania oznámi predseda spôsobom obvyklým v právnickej osobe.
(4) Platnosť hlasovania pri prijímaní uznesenia nie je možné samostatne napadnúť,
preskúmať ani zrušiť.
(5) Kolektívny orgán môže prijať rokovací poriadok alebo iný vnútorný predpis, ktorým
upraví postup pri prijímaní uznesení a činnosť kolektívneho orgánu.
§ 15

Zápisnica o rozhodnutí
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(1) Zo zasadnutia orgánu zabezpečí jeho predseda, inak osoba, ktorá ho zvolala, vyhotovenie
zápisnice, a to do 30 dní od zasadnutia.
(2) Zo zápisnice musí byť zrejmé aspoň to, kto a ako zasadnutie zvolal, kedy a kde sa konalo,
kto sa rozhodovania zúčastnil, kto zasadnutie viedol, aké rozhodnutia boli prijaté a kedy bola
zápisnica vyhotovená.
(3) Odseky 1 a 2 platia primerane v prípade rozhodovania mimo zasadnutia orgánu a pre
zápis o rozhodnutí jednočlenného orgánu.
§ 16

Osobný výkon funkcie člena orgánu
(1) Člen orgánu vykonáva funkciu osobne.
(2) Člen kolektívneho orgánu môže pre jednotlivý prípad splnomocniť iného člena tohto
orgánu, aby ho pri hlasovaní zastúpil vymedzeným spôsobom.
(3) Členovia kolektívneho orgánu, ktorí sú oprávnení konať v mene právnickej osoby
spoločne, môžu splnomocniť jedného z nich, aby v jednotlivom prípade za ňu konal vymedzeným
spôsobom.
§ 17

Právny vzťah medzi členom orgánu a právnickou osobou
(1) Zmluvu medzi členom orgánu a právnickou osobou upravujúca ich vzájomné práva
a povinnosti schvaľuje orgán, ktorý je oprávnený člena orgánu ustanoviť.
(2) Ak zmluva medzi členom orgánu a právnickou osobou neurčuje inak, tak sa sa na
vzájomné práva a povinnosti medzi právnickou osobou a členom orgánu použijú primerane
ustanovenia o príkaznej zmluve.
(3) Člen orgánu môže vykonávať funkciu člena orgánu aj v pracovnoprávnom vzťahu
Alt: Vzájomné práva a povinnosti podľa odseku 1 sa môžu spravovať aj pracovnoprávnymi
predpismi. Alt: V zmluve podľa odseku 1 možno dohodnúť, že člen orgánu vykonáva funkciu
v pracovnoprávnom vzťahu. Ustanovenia tohto zákona o právach a povinnostiach členov orgánu
tým nie sú dotknuté.
(4) Nárok na odmenu má člen orgánu len vtedy, ak to vyplýva zo zmluvy medzi ním
a právnickou osobou, zakladateľského úkonu alebo stanov alebo rozhodnutia toho, kto člena
orgánu ustanovil. Predpokladá sa, že plnenie poskytnuté právnickou osobou členovi orgánu je
odmenou za výkon jeho funkcie člena orgánu.
§ 18

Lojalita člena orgánu
(1) Člen orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu lojálne, najmä musí dodržiavať
mlčanlivosť o záležitostiach právnickej osoby, ktorých dôvernosť je v záujme právnickej osoby,
a to aj po skončení jeho členstva v orgáne, nesmie si prisvojiť jej majetok ani inak uprednostniť
svoje záujmy pred záujmami právnickej osoby. Povinnosť právnickej osoby sprístupňovať alebo
zverejňovať informácie podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
(2) Pri poskytnutí informácií inému orgánu právnickej osoby, jeho členovi ako aj tretím
osobám alebo orgánom verejnej moci v rozsahu, v akom sú na to zákonom, zakladateľským
úkonom, stanovami alebo zmluvou oprávnení, urobí člen orgánu primerané opatrenia na
ochranu dôvernosti informácií pred ich prezradením tretím osobám
(3) Zakladateľský úkon alebo stanovy môžu určiť, kedy a v akom rozsahu nesmie člen orgánu
vykonávať činnosť, ktorá by bola pre právnickú osobu konkurenčnou.
§ 19

Hroziaci stret záujmov
(1) Člen orgánu, ktorý sa dozvie, že právnická osoba zamýšľa urobiť úkon alebo urobila úkon,
pri ktorom hrozí stret záujmu právnickej osoby s jeho záujmom alebo záujmom jemu blízkej
osoby či právnickej osoby v ktorej má majetkovú účasť (hroziaci stret záujmov), bez zbytočného
odkladu o dotknutom záujme a, ak je to možné, aj o jeho peňažnom vyjadrení, upovedomí orgán,
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ktorý dotknuté rozhodnutia prijíma, ako aj dozorný orgán alebo, ak ho niet, orgán, ktorý ho
ustanovil.
(2) Člen orgánu podľa odseku 1 nesmie urobiť úkon, pri ktorom hrozí stret záujmov, alebo
byť inak činný, kým naň dozorný orgán alebo, ak ho niet, orgán, ktorý člena orgánu ustanovil,
takýto postup neudelí súhlas. Predpokladá sa, že súhlas vylučuje stret záujmov.
§ 20

Nároky z porušenia lojality
(1) Právnická osoba môže požadovať od člena orgánu, ktorý porušil povinnosti podľa § 18
alebo § 19, aby podal všetky informácie a odovzdal všetky dokumenty vzťahujúce sa na konanie,
pri ktorom nekonal lojálne, a aby vydal všetko, čo z tohto konania nadobudol.
(2) Ak druhá strana zmluvy vedela alebo mala vedieť o strete záujmov, tak právnická osoba
môže od nej a od člena orgánu požadovať, aby sa stala oprávnenou a povinnou osobou z tohto
právneho úkonu namiesto člena orgánu.
(3) Nárok na náhradu škody ani ustanovenia o strete záujmov zástupcu a zastúpeného tým
nie sú dotknuté.
§ 21

Zmluvy medzi právnickou osobou a členom orgánu
(1) Zmluva medzi právnickou osobou a členom orgánu, na ktorú sa nevzťahuje § ..., si
vyžaduje súhlas dozorného orgánu tejto osoby alebo, ak ho niet alebo ide o zmluvu s členom
dozorného orgánu, súhlas jej najvyššieho orgánu, ibaže by išlo o zmluvu uzatváranú v rámci
bežného obchodného styku.
(2) To platí aj pre každú zmluvu, ktorou právnická osoba zabezpečí dlh člena orgánu voči
tretej osobe alebo sa stane spoludlžníkom člena orgánu.
§ 22

Povinnosť konať svedomito
(1) Člen orgánu musí konať svedomito ako dobrý hospodár.
(2) Svedomito ako dobrý hospodár koná ten, kto svoju činnosť vykonáva so znalosťami,
schopnosťami a opatrnosťou, aká sa bežne vyžaduje od rozumných osôb v jeho postavení, ako aj
v súlade s osobitnou svedomitosťou jemu vlastnou.
(3) Prípustné rozdelenie úloh v rámci kolektívneho orgánu nezbavuje jeho člena povinnosti
dohliadať na výkon rozdelených úloh.
§ 23

Úľava pri podnikateľskom rozhodovaní
Člen orgánu pri podnikateľskom rozhodnutí neporuší povinnosť konať svedomito, ak
postupoval informovane a v dobrej viere, že koná v záujme právnickej osoby.
§ 24

Povinnosti člena orgánu pri úpadku
(1) Člen orgánu nesmie v mene právnickej osoby poskytnúť peňažné plnenie jej veriteľovi po
tom, ako mal zistiť jej úpadok, ibaže by bolo poskytnutie plnenia vzhľadom na úpadok právnickej
osoby v súlade s povinnosťou konať svedomito alebo by išlo o plnenie v bežnom obchodnom
styku.
/Alt (1) Dlžník, ktorý sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť
o svojom úpadku, nesmie plniť splatnú peňažnú pohľadávku vo väčšom rozsahu, ako do výšky, aká
by na veriteľa pripadala pri uspokojení veriteľov v prípade vyhlásenia konkurzu; to neplatí, ak
a)úpadok dlžníka nastal počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie, a
b)ide o plnenie pohľadávky nevyhnutne potrebnej na zachovanie prevádzky podniku dlžníka
voči nespriaznenej osobe.
(2) Peňažné plnenia poskytnuté v rozpore s odsekom 1 sú členovia orgánu, ktorí plnenie
umožnili poskytnúť, spoločne a nerozdielne povinní právnickej osobe nahradiť.
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§ 25

Zodpovednosť člena orgánu za škodu
(1) Člen orgánu zodpovedá právnickej osobe za škodu, ktorú jej spôsobil výkonom svojej
funkcie.
(2) Ak škodu spôsobili viacerí členovia orgánu, tak za ňu zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
(3) Člen orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že svoje povinnosti príslušným konaním
neporušil, mal na toto konanie súhlas orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil, alebo tento orgán
jeho konanie následne schválil.
(4) Ak možno predpokladať, že informácie, ktoré by preukazovali, že člen orgánu svoje
povinnosti neporušil, má mať právnická osoba a nie člen orgánu, alebo ak to odôvodňujú iné
spravodlivé dôvody, tak môže súd rozhodnúť, že právnická osoba musí preukázať aj to, že člen
orgánu porušil svoje povinnosti.
§ 26

Úľava pri výkone čestnej funkcie
(1) Člen orgánu právnickej osoby, ktorej hlavnou činnosťou nie je podnikanie, ktorý
vykonáva funkciu bezodplatne alebo za odplatu nepresahujúcu 1000 Eur ročne, je povinný
nahradiť právnickej osobe škodu spôsobenú porušením povinnosti konať svedomito len vtedy,
ak ju spôsobil úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
(2) Ak je člen orgánu uvedený v odseku 1 povinný nahradiť veriteľovi právnickej osoby
škodu, ktorú jej spôsobil pri výkone svojej funkcie, tak môže od právnickej osoby požadovať, aby
plnila tomuto veriteľovi namiesto neho alebo aby mu nahradila plnenie, a to v rozsahu, ktorý
presahuje to, čo by bol povinný hradiť ako jej zamestnanec. To neplatí, ak škodu spôsobil
úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
§ 27

Účinky schválenia a dohôd o obmedzení voči veriteľom
Akékoľvek schválenie alebo súhlas orgánu právnickej osoby, vzdanie sa práva zo strany
právnickej osoby a ani iná dohoda medzi ňou a členom orgánu, ktorá vedie k obmedzeniu alebo
vylúčeniu zodpovednosti člena orgánu za škodu alebo uspokojenia jej iných majetkových
nárokov, nie je účinná voči jej veriteľom.
§ 28

Premlčanie práva voči členovi orgánu
Nároky právnickej osoby voči členovi orgánu na náhradu škody a iné nároky vyplývajúce z
porušenia jeho povinností voči právnickej osobe sa nepremlčia skôr, než jeden rok po tom, ako
prestal byť členom orgánu.
§ 29

Uplatňovanie nárokov voči členovi orgánu
(1) Ak je zriadený dozorný orgán, tak v konaní o náhradu škody alebo o inom nároku
právnickej osoby voči členovi orgánu môže právnickú osobu zastupovať aj člen dozorného
orgánu ním poverený.
(2) Poverený člen dozornej rady je za účelom zastúpenia podľa odseku 1 oprávnený robiť za
právnickú osobu právne úkony súvisiace s uplatnením nároku.
§ 30

Faktický orgán
Rovnaké povinnosti a zodpovednosť ako člena orgánu má aj osoba, ktorá vykonáva činnosti,
akoby bola členom orgánu.
§ 31

Zánik funkcie člena orgánu
(1) Funkcia člena orgánu zaniká
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a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie k určitému dňu, inak okamžite,
c) odvolaním orgánom, ktorý člena orgánu ustanovil do funkcie; za odvolanie sa považuje aj
ustanovenie inej osoby do funkcie doterajšieho člena orgánu,
d) stratou predpokladov potrebných na výkon funkcie; neskorším odpadnutím dôvodu, pre
ktorý stratil predpoklady na výkon funkcie, sa výkon funkcie neobnovuje,
e) ak bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo bol konkurz zastavený pre nedostatok
majetku,
f) smrťou alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom a
g) ak ide o člena štatutárneho orgánu, aj ustanovením likvidátora.
(2) Funkčné obdobie člena orgánu je päť rokov.
(3) Ak orgán, ktorý je oprávnený odvolať člena orgánu z funkcie, neurčí v rozhodnutí
o odvolaní inak, tak je odvolanie účinné prijatím rozhodnutia.
(4) Ak právnickej osobe hrozí vznik škody alebo sú potrebné iné neodkladné úkony, tak člen
orgánu, ktorého funkcia zanikla, bezodkladne upovedomí právnickú osobu o tom, aké opatrenia
treba urobiť na odvrátenie škody alebo aké úkony je potrebné urobiť.
Štvrtý oddiel
Štatutárny orgán
§ 32

Vymedzenie štatutárneho orgánu
Pri právnych úkonoch vo všetkých veciach zastupujú právnickú osobu tí, ktorí sú na to ako
členovia orgánu oprávnení zakladateľským úkonom alebo zákonom (štatutárny orgán).
§ 33

Pôsobnosť štatutárneho orgánu
(1) Štatutárny orgán riadi činnosť právnickej osoby a rozhoduje o veciach právnickej osoby,
o ktorých nerozhoduje niekto iný. Pri svojom konaní vytvára a napĺňa vôľu právnickej osoby.
(2) Štatutárny orgán zabezpečuje vedenie spoľahlivých záznamov o hospodárskej situácii
právnickej osoby, stave jej majetku a záväzkov tak, aby mohol včas zistiť prípadnú hrozbu
úpadku a prijať opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia.
(3) Štatutárny orgán zabezpečuje uchovávanie písomností právnickej osoby týkajúcich sa
rozhodovania jej orgánov, po celú dobu jej existencie a zaistí ich riadnu archiváciu aj pre prípad
jej zániku.
(4) Po každom rozhodnutí, v dôsledku ktorého dôjde k zmene zakladateľského úkonu alebo
stanov, štatutárny orgán zabezpečí zmenu v príslušnom registri v rozsahu, v akom sa ho zmena
dotýka, a v aktuálnom znení ich uložiť v sídle združenia ako aj v zbierke listín tohto registra, ak
je vedená.
§ 34

Pričítanie konania členov štatutárneho orgánu právnickej osobe
(1) Člen štatutárneho orgánu zaväzuje právnickú osobu právnymi úkonmi alebo iným svojim
správaním sa pri výkone svojej funkcie.
(2) Oprávnenie štatutárneho orgánu konať za právnickú osobu je oprávnením konať vo
všetkých veciach týkajúcich sa právnickej osoby. Právnickú osobu zaväzuje konanie členov
štatutárneho orgánu, aj keď svojím konaním prekročili obmedzenia ustanovené vnútornými
predpismi; to neplatí, ak tretia osoba o tomto prekročení vedela.
§ 35

Kolektívny štatutárny orgán
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(1) Ak štatutárny orgán tvorí viacero osôb, tak v zakladateľskom úkone alebo stanovách
možno určiť spôsob ich konania za právnickú osobu. Ak nie je spôsob ich konania určený, tak
môže každý z nich konať samostatne.
(2) Platnosti právneho úkonu právnickej osoby nebráni, že o ňom nerozhodla väčšina členov
štatutárneho orgánu potrebná na prijatie rozhodnutia.
(3) Štatutárny orgán môže rozhodnúť o deľbe rozhodovacej pôsobnosti medzi jeho
jednotlivých členov.
(4) Ak má prejav vôle dôjsť právnickej osobe, tak postačí, ak dôjde jednému z členov
štatutárneho orgánu.
(5) Ak je rozhodujúca vedomosť právnickej osoby, postačí, ak danú vedomosť má jeden z
členov štatutárneho orgánu.
§ 36

Nedostatky pri obsadzovaní orgánu
Od zverejnenia zápisu štatutárneho orgánu alebo jeho členov do verejného registra sa zapísaná
osoba nemôže voči tretím osobám dovolávať porušenia zákona alebo vnútorného predpisu pri
voľbe alebo vymenovaní člena štatutárneho orgánu, ibaže by o ich porušení tretia osoba vedela.
To platí aj vo vzťahu k členom iných povinných orgánov.
§ 37

Nedostatočné obsadenie štatutárneho orgánu
(1) Ak právnická osoba nemôže uskutočňovať právne úkony v dôsledku nedostatočne
obsadeného štatutárneho orgánu, tak môže jej člen, člen orgánu oprávneného vymenovať člena
štatutárneho orgánu, ktorý nemôže prijímať rozhodnutia, alebo jej veriteľ požiadať súd o
vykonanie potrebných opatrení. To platí aj v prípade, ak v dôsledku nedostatočne obsadeného
iného povinne vytváraného orgánu právnickej osoby nemôže tento orgán prijímať rozhodnutia.
(2) Súd môže najmä uložiť právnickej osobe lehotu, v ktorej má nedostatok odstrániť, alebo,
ak je to potrebné, aj vymenovať člena tohto orgánu alebo jej ustanoviť opatrovníka.
(3) Trovy konania znáša právnická osoba.
(4) Súd môže uložiť právnickej osobe povinnosť uhradiť osobe vymenovanej za člena
štatutárneho orgánu preddavok na jeho odmenu.
(5) V odôvodnenom prípade môže osoba, ktorá osvedčí právny záujem, požiadať súd o
odvolanie vymenovaného člena orgánu alebo ustanoveného opatrovníka a vymenovanie či
ustanovenie inej osoby.
(6) Funkcia vymenovaného člena orgánu alebo opatrovníka zaniká ustanovením nového
člena orgánu namiesto neho.
Piaty oddiel
Názov právnickej osoby a jeho ochrana
§ 38

Názov právnickej osoby
(1) Názvom právnickej osoby je jej pomenovanie, ktoré je určené v zakladateľskom úkone
alebo v stanovách a pod ktorým je zapísaná vo verejnom registri, alebo ktoré je uvedené v zákone,
ktorým bola zriadená. Právnická osoba robí právne úkony pod svojím názvom.
(2) Súčasťou názvu právnickej osoby musí byť označenie jej právnej formy. Označenie
právnej formy nesmú vo svojom názve používať osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto právnej
formy.
(3) Súčasťou názvu je aj dodatok označujúci súčasný právny stav právnickej osoby, najmä
dodatok „v likvidácii“, „v konkurze“ alebo „v reštrukturalizácii“.
§ 39

Prípustnosť názvu právnickej osoby
(1) Názov právnickej osoby musí byť spôsobilý ju označiť ako právnickú osobu.
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(2) Názov právnickej osoby nesmie odporovať dobrým mravom.
(3) Názov právnickej osoby nesmie pôsobiť klamlivo.
(4) Názov právnickej osoby nesmie byť zameniteľný s názvom inej právnickej osoby. Názvy
viacerých právnických osôb môžu vyjadrovať majetkové alebo personálne prepojenie ich členov,
ak sú navzájom rozlíšiteľné. Na rozlíšenie názvov právnických osôb nepostačuje rozdielne
označenie ich právnej formy.
§ 40

Meno fyzickej osoby v názve právnickej osoby
Súhlas s použitím svojho mena v názve právnickej osoby môže fyzická osoba odvolať. V prípade
smrti člena môže odvolať súhlas dedič. Ak bol však bez rozumného dôvodu odvolaný súhlas
udelený na určitú dobu, tak sa právnickej osobe nahradí vzniknutá škodu.
§ 41

Prevod, prechod a zmena názvu
(1) Názov právnickej osoby nie je možné previesť na inú osobu, ibaže by zákon ustanovoval
inak.
(2) Názov právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu, ak zaniká pôvodná
právnická osoba bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba názov prevezme. Ak má
nástupnícka právnická osoba inú právnu formu, tak sa musí zmeniť dodatok v súlade s jej
právnou formou.
(3) Zmena názvu nemá vplyv na práva právnickej osoby alebo jej právneho nástupcu k
predchádzajúcemu názvu právnickej osoby.
Šiesty oddiel
Zrušenie a zánik právnickej osoby
§ 42

Základné ustanovenie
(1) Právnická osoba zapísaná vo verejnom registri zaniká ku dňu výmazu z registra, ibaže by
zákon ustanovoval inak.
(2) Zániku právnickej osoby predchádza jej zrušenie bez likvidácie, ak jej imanie prechádza
na právneho nástupcu, ak nemá majetok alebo ak tak ustanovuje zákon; inak sa uskutoční
likvidácia.
§ 43

Zrušenie právnickej osoby
(1) Právnická osoba sa zrušuje
a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
b) dosiahnutím účelu, na ktorý bola založená, ak je to podľa zakladateľského úkonu dôvod
zrušenia právnickej osoby, a dosiahnutie účelu bolo vyslovené štatutárnym orgánom,
c) rozhodnutím právnickej osoby o svojom zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení,
d) rozhodnutím súdu o neplatnosti právnickej osoby alebo o zrušení právnickej osoby ku dňu
uvedenom v rozhodnutí súdu, inak ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
e) zastavením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo zrušením konkurzu,
okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz,
f) z iného dôvodu ustanoveného zákonom alebo zakladateľským úkonom.
(2) Súd aj bez návrhu zruší právnickú osobu, ak
a) prestane spĺňať podmienky ustanovené zákonom na danú právnu formu,
b) nie je dostatočne obsadený štatutárny orgán po dobu dlhšiu než jeden rok,
c) vykonáva iba takú činnosť, ktorá je vyhradená iným právnym formám právnických osôb,
alebo podniká v rozsahu väčšom, ako zákon príslušnej právnej forme povoľuje,
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d) je zakázanou právnickou osobou (§ 5) alebo jej účel, činnosť alebo spôsob, ktorým dosahuje
ciele svojej činnosti, sú zákonom zakázané, alebo
e) z iného dôvodu ustanoveného v zákone.
(3) Ak ide o dôvod, ktorý je možné odstrániť, tak súd vyzve právnickú osobu na jeho
odstránenie v primeranej lehote, ktorú jej určí.
(4) Rozhodnutie o zrušení právnickej osoby a jej vstupe do likvidácie môže orgán právnickej
osoby, ktorý ho prijal, zmeniť, ak sa ešte nezačalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku.
(5) Právnickú osobu zriadenú zákonom možno zrušiť iba zákonom. Právnickú osobu
zriadenú rozhodnutím orgánu verejnej moci možno zrušiť iba rozhodnutím orgánu verejnej
moci.
Siedmy oddiel
Premeny právnickej osoby
§ 44

Premena právnickej osoby
Premenou právnickej osoby je zmena jej právnej formy, zlúčenie alebo splynutie právnických
osôb alebo rozdelenie právnickej osoby.
§ 45

Účinnosť premeny
(1) Premena právnickej osoby je účinná zapísaním do verejného registra, v ktorom je
právnická osoba vedená. Ak je zúčastnených osôb viac, tak sa zápis pri každej právnickej osobe
vykoná k rovnakému dňu. Ak pri premene vzniká novozaložená spoločnosť, tak je premena
účinná jej vznikom.
(2) Rozhodnutie o premene právnickej osoby môže byť zmenené, až kým nie je premena
účinná.
(3) Po účinnosti premeny sa nemožno domáhať určenia, že premena nenastala, alebo že je
právny úkon vedúci k premene neplatný, a nemožno ani zrušiť zodpovedajúci zápis v registri.
§ 46

Rozhodujúci deň
(1) Pri premene právnickej osoby sa určí rozhodujúci deň, od ktorého sa úkony zanikajúcej
právnickej osoby považujú z účtovného hľadiska za úkony uskutočnené na účet nástupníckej
právnickej osoby.
(2) Zanikajúca právnická osoba alebo právnická osoba, od ktorej sa odčlení novozaložená
právnická osoba, zostaví účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu rozhodujúcemu dňu.
§ 47

Zmena právnej formy
Právnická osoba môže zmeniť právnu formu, len ak to zákon umožňuje.
§ 48

Zlúčenie, splynutie a rozdelenie právnickej osoby
(1) Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení právnickej osoby musia mať zúčastnené právnické
osoby rovnakú právnu formu, ibaže by zákon ustanovoval inak.
(2) Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej
alebo viacerých právnických osôb, pričom ich imanie prechádza na inú už jestvujúcu právnickú
osobu.
(3) Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku
dvoch alebo viacerých právnických osôb, pričom ich imanie prechádza na inú, novozaloženú
právnickú osobu.
(4) Rozdelenie je postup, pri ktorom
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a) na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých právnických
osôb, pričom ich imanie prechádza na iné už jestvujúce právnické osoby (rozdelenie
zlúčením),
b) na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých právnických
osôb, pričom ich imanie prechádza na novozaložené právnické osoby (rozdelenie so
vznikom) alebo
c) bez zrušenia jednej alebo viacerých právnických osôb prechádza určená časť ich imania na
už jestvujúcu alebo na novozaloženú právnickú osobu (rozdelenie odčlenením).
(5) Zlúčenie a splynutie právnickej osoby je možné spojiť aj s rozdelením. Postupy rozdelenia
je možné kombinovať.
(6) Každá z nástupníckych právnických osôb ručí spoločne a nerozdielne za dlhy spoločnosti,
ktoré na ňu pri rozdelení neprešli.
(7) Zmluva o zlúčení alebo splynutí, ako aj rozhodnutie o rozdelení právnickej osoby musia
obsahovať údaje o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach / zložkách imania zúčastnených
právnických osôb. Ak má vzniknúť právnická osoba, tak musia obsahovať aj zakladateľský úkon
novozaloženej právnickej osoby.
(8) Ak projekt rozdelenia neurčil, ktorej nástupnickej právnickej osobe pripadne určitá
zložka imania, tak platí, že sa všetky nástupnícke právnické osoby stávajú spoluvlastníkmi v
rovnom pomere a z práv a povinností sú oprávnenými a zaviazanými spoločne a nerozdielne.
V prípade rozdelenia odčlenením ostáva táto zložka imania rozdeľovanej právnickej osobe.
(9) Návrh zmluvy o zlúčení alebo splynutí alebo projekt rozdelenia právnickej osoby
schvaľuje orgán, ktorý je oprávnený na rozhodovanie o zrušení právnickej osoby, ibaže by zákon
ustanovoval inak.
(10) Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia podávajú spoločne štatutárne
orgány všetkých dotknutých právnických osôb; ich podpisy musia byť úradne osvedčené.
Ôsmy oddiel
Štatút právnickej osoby a jeho zmena
§ 49

Slovenská právnická osoba
(1) Právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky (slovenská právnická osoba)
možno založiť len podľa slovenského práva.
(2) Zákon môže ustanoviť, ktorý účel alebo ktorú činnosť môže vykonávať len právnická
osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
§ 50

Zahraničná právnická osoba
Právnu spôsobilosť, ktorú má iná než zahraničná fyzická osoba, podľa právneho poriadku,
podľa ktorého bola založená, má rovnako aj v oblasti slovenského právneho poriadku. Právnym
poriadkom, podľa ktorého bola táto osoba založená, sa spravujú aj jej vnútorné právne pomery a
ručenie členov za jej záväzky.
§ 51

Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby
(1) Právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí, môže premiestniť sídlo na územie Slovenskej
republiky, ak to umožňuje právny poriadok, ktorým sa spravuje.
(2) Pri zápise právnickej osoby podľa odseku 1 do verejného registra musí byť k návrhu
priložené vyhlásenie štatutárneho orgánu, že právny poriadok, podľa ktorého bola založená a
ktorým sa riadi, pripúšťa premiestnenie sídla, ako aj označenie právnej formy, ktorú má podľa
slovenského právneho poriadku právnická osoba po zápise mať.
(3) Právnická osoba podľa odseku 1 a jej zakladateľský úkon musia spĺňať požiadavky, ktoré
slovenský právny poriadok ukladá pre právnu formu, ktorú si zvolila podľa odseku 2.
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(4) Po zápise právnickej osoby podľa odseku 1 do verejného registra sa právnická osoba
považuje za slovenskú právnickú osobu. Odo dňa účinnosti premiestnenia sídla sa použijú právne
predpisy upravujúce príslušnú právnu formu právnickej osoby aj na otázky vnútornej
organizácie a ručenia jej členov či členov jej orgánov za dlhy právnickej osoby, ktoré vznikli po
premiestnení sídla.
(5) Na účinky premiestnenia sídla zahraničnej právnickej osoby sa inak uplatnia ustanovenia
o zmene právnej formy.
§ 52

Premiestnenie sídla slovenskej právnickej osoby
(1) Právnická osoba, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, môže premiestniť sídlo do
zahraničia, ak to zahraničný právny poriadok pripúšťa, premiestnenie sídla neodporuje
verejnému poriadku a po premiestnení sídla sa bude spravovať zahraničným právnym
poriadkom.
(2) Účinky premiestnenia sídla do zahraničia nastávajú výmazom slovenskej právnickej
osoby z verejného registra s vyznačením premiestnenia sídla ku dňu zápisu právnickej osoby do
zahraničného registra. K návrhu na výmaz sa priloží listina preukazujúca, že právnická osoba bola
zapísaná v zahraničnom registri.
(3) Za dlhy právnickej osoby, ktoré vznikli pred účinnosťou premiestnenia sídla, ručia jej
členovia a členovia jej orgánov v rovnakom rozsahu, ako pred premiestnením sídla.

§ 53

Oznámenie o premiestnení sídla do zahraničia
(1) Slovenská právnická osoba zverejní zámer o premiestnení sídla do zahraničia najmenej
tri mesiace pred plánovaným premiestnením.
(2) Veritelia právnickej osoby majú právo do dvoch mesiacov od zverejnenia zámeru podľa
odseku 1 požadovať primerané zabezpečenie ich nesplatných pohľadávok. Ak sa veriteľ s
právnickou osobou nedohodne, tak o primeranom zabezpečení rozhodne na jeho návrh súd.
§ 54

Ochrana člena pri premiestnení sídla
Člen právnickej osoby, ktorý s premiestnením sídla do zahraničia nesúhlasil, má právo
ukončiť členstvo v právnickej osobe s účinnosťou ku dňu premiestnenia sídla. Vyrovnací podiel
mu musí právnická osoba vyplatiť pred účinnosťou premiestnenia sídla. Za splnenie tejto
povinnosti ručia členovia štatutárneho orgánu. Právo na napadnutie platnosti uznesenia členskej
schôdze tým nie je dotknuté.
Deviaty oddiel
Likvidácia právnickej osoby
§ 55

Účel likvidácie právnickej osoby
Likvidáciou právnickej osoby sa má vyporiadať majetok zrušenej právnickej osoby
(likvidačná podstata), uspokojiť pohľadávky veriteľov a likvidačný zostatok (§ ...) rozdeliť medzi
oprávnené osoby, alebo s ním naložiť podľa zákona.
§ 56

Predpoklady likvidácie
(1) Likvidácia sa vykoná, ak celé imanie právnickej osoby neprešlo jej zrušením na právneho
nástupcu.
(2) Právnická osoba sa zrušuje bez likvidácie aj vtedy, ak
a) bola zrušená v dôsledku zastavenia konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku,

16

Pracovná verzia dokumentu, 12. 7. 2022

b) bola zrušená v dôsledku zrušenia konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú
predpoklady pre konkurz, alebo
c) nebol zložený preddavok na likvidáciu v ustanovenej lehote.
§ 57

Vstup do likvidácie
Právnická osoba vstupuje do likvidácie ustanovením prvého likvidátora.
§ 58

Účinky vstupu do likvidácie
(1) Štatutárnym orgánom právnickej osoby v likvidácii je jej likvidátor.
(2) V mene právnickej osoby v likvidácii možno robiť len právne úkony v súlade s účelom
likvidácie, najmä tie, ktoré smerujú k ukončeniu činnosti vrátane ukončeniu právnych vzťahov.
(3) Po dobu likvidácie používa právnická osoba názov s dodatkom „v likvidácii“.
(4) Každá osoba, ktorá bola oprávnená konať v mene právnickej osoby nesmie v jej mene
konať, keď sa dozvie /mala dozvedieť/ o jej likvidácii, ibaže ide o osoby poverené prevádzkou
podniku pri zachovaní jeho prevádzky a je zachovaný cieľ likvidácie.
§ 59

Likvidátor
(1) Likvidáciu právnickej osoby vykoná likvidátor.
(2) Likvidátorom môže byť:
a) osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona (správca
konkurznej podstaty), alebo
b) iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a
mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby.
§ 60

Ustanovenie likvidátora právnickou osobou
(1) Orgán právnickej osoby, ktorý je oprávnený ustanoviť štatutárny orgán, ustanoví jedného
alebo viacerých likvidátorov súčasne s rozhodnutím o zrušení právnickej osoby, najneskôr však
do 30 dní od rozhodnutia o zrušení.
(2) Pred zápisom likvidátora do verejného registra je právnická osoba povinná zložiť do
úschovy u notára podľa osobitného predpisu preddavok na likvidáciu (§ ...), ibaže bol dohodnutý
bezodplatný výkon funkcie likvidátora.
§ 61

Ustanovenie likvidátora súdom
(3) Súd ustanoví likvidátora vtedy, ak rozhodol o zrušení právnickej osoby alebo o jej
neplatnosti alebo ak likvidátor nebol ustanovený právnickou osobou v ustanovenej lehote, inak
bez zbytočného odkladu a právnická osoba zložila preddavok na likvidáciu.
(4) Súd ustanoví likvidátora náhodným výberom zo správcov konkurznej podstaty, a to aj bez
jeho súhlasu. Súd zapíše likvidátora do príslušného registra právnickej osoby bez návrhu.
§ 62

Preddavok na likvidáciu
(1) Preddavok na likvidáciu slúži na úhradu odmeny za výkon funkcie likvidátora.
(2) Preddavok na likvidáciu nepodlieha exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu a
možno ho použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora.
(3) Pri vyhlásení konkurzu na majetok právnickej osoby podlieha preddavok na likvidáciu
konkurzu, ibaže by návrh na vyhlásenie konkurzu podal likvidátor; v takomto prípade vydá notár
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hodnotu preddavku na likvidáciu likvidátorovi, ktorý bol v čase vyhlásenia konkurzu zapísaný v
obchodnom registri ako likvidátor tejto právnickej osoby.
§ 63

Zánik funkcie likvidátora
(1) Likvidátor ustanovený právnickou osobou sa môže funkcie vzdať a orgán, ktorý ho
ustanovil, ho môže z funkcie odvolať.
(2) Likvidátor ustanovený súdom sa nemôže svojej funkcie vzdať. Môže však požiadať súd o
odvolanie z funkcie, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby funkciu vykonával.
(3) Na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, môže súd odvolať likvidátora, ak porušuje
svoje povinnosti alebo z iného vážneho dôvodu.
(4) Po zániku funkcie likvidátora musí byť bez zbytočného odkladu ustanovený nový
likvidátor, a to rovnakým spôsobom, ako bol ustanovený predchádzajúci.
§ 64

Odmena a náhrada nákladov likvidátora
(1) Likvidátor ustanovený súdom má voči právnickej osobe nárok na odmenu a náhradu
vynaložených nákladov podľa vykonávacieho predpisu.
(2) Odmeňovanie likvidátora ustanoveného právnickou osobou sa spravuje zmluvou
o výkone funkcie uzavretou s právnickou osobou.
§ 65

Oprávnenie likvidátora ustanoveného súdom
Likvidátor ustanovený súdom má pri zisťovaní majetku právnickej osoby rovnaké
oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného
zákona.
§ 66

Povinnosti likvidátora pri likvidácii
(1) Likvidátor oznámi vstup právnickej osoby do likvidácie všetkým známym veriteľom.
Zároveň zverejní skutočnosť, že právnická osoba vstúpila do likvidácie, spolu s výzvou, aby
veritelia právnickej osoby prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie
byť kratšia než štyri mesiace.
(2) Likvidátor zostaví ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu právnickej osoby do likvidácie
mimoriadnu účtovnú závierku.
(3) Likvidátor priebežne vedie zoznam majetku a záväzkov, tvorený prihlásenými
pohľadávkami veriteľom a pohľadávkami známych veriteľov.
(4) Ak likvidátor zistí predlženie právnickej osoby v likvidácii, tak bez zbytočného odkladu
podá súdu návrh na vyhlásenie konkurzu, ibaže by zistený nedostatok majetku musel viesť
k zastaveniu konkurzného konania.
§ 67

Uspokojovanie veriteľov
(1) Likvidátor uspokojí prednostne pohľadávky zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu.
Ostatné pohľadávky uspokojuje priebežne.
(2) Ak známy veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku do likvidácie a záväzok nie je možné splniť
inak, tak likvidátor uloží peňažné plnenie do úschovy u notára na trovy veriteľa. Rovnako
postupuje, ak veriteľ odoprie súčinnosť potrebnú na splnenie.
§ 68

Ukončovanie likvidácie
(1) Ku dňu skončenia likvidácie, ktorý nesmie byť skôr ako šesť mesiacov po zverejnení
výzvy veriteľom na prihlásenie pohľadávok, zostaví likvidátor účtovnú závierku, konečnú správu
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o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku a predloží ju tomu, kto je
oprávnený rozhodovať o zrušení právnickej osoby. Ak je osoby oprávnené rozhodovať o zrušení
právnickej osoby možné zistiť len s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi, postačí, ak tieto
dokumenty sprístupní v sídle právnickej osoby a vo svojej kancelárii správcu a zverejní tomu
zodpovedajúci oznam.
(2) Ak do 60 dní po zverejnení oznámenia o skončení likvidácie nerozhodne ten, kto je
oprávnený rozhodovať o zrušení právnickej osoby inak, považujú sa účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím tejto lehoty
za schválené.
(3) Likvidátor ustanovený súdom predloží dokumenty podľa odseku 1 aj súdu. Ak nejde
o spolok, tak podá aj návrh na schválenie rozdelenia likvidačného zostatku.
§ 69

Prístup k dokumentom likvidácie
Každý, kto má právo na podiel na likvidačnom zostatku, môže nahliadnuť alebo požiadať
o zaslanie dokumentov, ktoré musí likvidátor podľa tohto zákona zostaviť, a to za úhradu
nákladov sprístupnenia.
§ 70

Likvidačný zostatok a jeho rozdelenie
(1) Majetok, ktorý zostal právnickej osobe po uspokojení jej veriteľov (likvidačný zostatok),
sa môže rozdeliť len vtedy, ak sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov právnickej
osoby a až po schválení návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
(2) Ako likvidačný zostatok je možné rozdeliť aj nespeňažený majetok právnickej osoby, ak
to umožňuje zakladateľský úkon alebo stanovy, jeho trhová hodnota je zistená a je to uvedené
v návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, ibaže by sa to priečilo účelu nadobudnutia majetku
právnickou osobou.
(3) Ak bol likvidovaný majetok právnickej osoby, vo vzťahu ku ktorej niet osoby, ktorá by
mala podiel na likvidačnom zostatku, tak likvidačný zostatok pripadne štátu; štát s ním naloží tak,
aby bol v čo najväčšej miery naplnený účel tohto majetku.
(4) Každý, komu vznikol nárok na likvidačný zostatok, ručí za záväzky právnickej osoby do
výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku, najmenej však v rozsahu, v ktorom za ne ručil za
trvania právnickej osoby. Ak bol rozdelený likvidačný zostatok v nepeňažnej forme, tak sa ručí
do výšky zistenej trhovej hodnoty.
§ 71

Vyporiadanie veriteľov pri zrušení právnickej osoby bez likvidácie
Ak boli zistené dôvody zrušenia právnickej osoby bez likvidácie, tak sa majetok právnickej
osoby použije v prvom rade na náhradu nákladov likvidácie, potom sa uspokoja aspoň pomerne
pohľadávky zamestnancov a následne aspoň pomerne aj pohľadávky ostatných veriteľov.
§ 72

Prenechanie likvidačnej podstaty veriteľom
(1) Ak sa nepodarí likvidačnú podstatu speňažiť v primeranej dobe v rozsahu potrebnom na
uspokojenie veriteľov, tak sa pohľadávky uspokoja v poradí podľa § ... (predchádzajúci paragraf)
a ostatným známym veriteľom ponúkne likvidátor prenechanie likvidačnej podstaty ako celku.
Ponuku zároveň zverejní.
(2) Ak sa veriteľ nevyjadrí k ponuke podľa odseku 1 do dvoch mesiacov, tak platí, že
s prenechaním likvidačnej podstaty súhlasí. O tomto musí byť veriteľ v ponuke poučený.
(3) Veritelia, ktorí prevezmú likvidačnú podstatu, nadobudnú veci, práva alebo iné majetkové
hodnoty tvoriace likvidačnú podstatu v pomere vo výške ich pohľadávok. Nadobudnutím
likvidačnej podstaty ich pohľadávky zanikajú.
(4) Pohľadávka veriteľa, ktorý odmietne prevziať likvidačnú podstatu, sa považuje za
zaniknutú prevzatím likvidačnej podstaty. Možnosť uspokojenia jeho pohľadávky v dodatočnej
likvidácii majetku tým nie je dotknutá.
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(5) Likvidačná podstata, ktorú všetci veritelia odmietli prevziať, prechádza na štát.
§ 73

Uspokojenie zabezpečeného veriteľa
Pohľadávka veriteľa, ktorý sa v úpadku považuje za zabezpečeného, sa bez ohľadu na
ustanovenie § .... a § .... (predchádzajúce dva paragafy) uspokojí prednostne z predmetu
zabezpečenia.
§ 74

Výmaz právnickej osoby
(1) Bezodkladne po rozdelení likvidačného zostatku podá likvidátor návrh na výmaz
právnickej osoby z verejného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa do takého registra
zapisuje.
(2) K návrhu na výmaz právnickej osoby z verejného registra priloží likvidátor schválenú
účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného
zostatku.
§ 75

Dodatočná likvidácia majetku
(1) Ak právnická osoba zanikla a zistí sa ďalší jej majetok, ktorý mal byť predmetom
likvidácie alebo konkurzu, tak súd rozhodne o jej obnovení a nariadení dodatočnej likvidácie a
vymenuje likvidátora, a to na návrh toho, kto osvedčí právny záujem na dodatočnej likvidácii
majetku.
(2) Kto navrhuje dodatočnú likvidáciu, zloží preddavok na likvidáciu, inak súd konanie
zastaví.
(3) V rozhodnutí o obnovení právnickej osoby a nariadení dodatočnej likvidácie súd zároveň
ustanoví likvidátora.
(4) Obnovením má právnická osoba spôsobilosť na práva a povinnosti v rozsahu potrebnom
na dodatočnú likvidáciu majetku, neobnovuje sa členstvo v orgánoch právnickej osoby ani
členstvo v právnickej osobe. Pre účely dodatočnej likvidácie majetku sa na právnickú osobu
hľadí, akoby nezanikla. Neuspokojené pohľadávky, prípadne iné práva voči právnickej osobe,
ktoré existovali v čase jej zániku, sa rozhodnutím súdu o nariadení dodatočnej likvidácie a
ustanovení likvidátora obnovujú. Počas doby, po ktorú bola právnická osoba vymazaná z
verejného registra, premlčacia doba voči právnickej osobe ani voči jej veriteľom neplynie a jej
plynutie neskončí skôr než šesť mesiacov od nariadenia dodatočnej likvidácie.
(5) Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na už ukončenú likvidáciu alebo konkurz.
(6) Príslušný orgán obnoví zápis právnickej osoby vo verejnom registri s uvedením
likvidátora a dodatočnej likvidácie.
(7) Po dobu dodatočnej likvidácie sa používa názov právnickej osoby s dodatkom „v
dodatočnej likvidácii“.
(8) Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii. Návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku schvaľuje súd, ktorý nariadil dodatočnú likvidáciu. Ak
dodatočnej likvidácii predchádzala likvidácia, tak sa zostatok rozdelí po dodatočnej likvidácii
medzi oprávnené osoby v pomere podľa skôr schváleného návrhu na rozdelenie likvidačného
zostatku. Nový návrh na rozdelenie likvidačného zostatku sa predloží na schválenie súdu len
vtedy, ak zostatok po dodatočnej likvidácii nie je dobre možné alebo spravodlivé medzi
oprávnené osoby takto rozdeliť.
(9) Ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný do štyroch rokov od výmazu spoločnosti z
obchodného registra, tak uplynutím tejto lehoty pripadne majetok právnickej osoby štátu.
§ 76

Vykonávací predpis
Vykonávací predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky upraví
podrobnosti o:
a) výške preddavku na likvidáciu a spôsobe jeho zloženia,
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b) postupe súdu pri ustanovení likvidátora,
c) výške odmeny a náhrady vynaložených nákladov likvidátora,
d) zverejňovaní oznámenia, že právnická osoba vstúpila do likvidácie a o výzve jej veriteľom,
e) zozname majetku a záväzkov ako aj o ich zverejňovaní,
f) ponuku o prenechaní likvidačnej podstaty veriteľom a
g) podrobnosti o účtovnej závierke, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na
rozdelenie likvidačného zostatku a o ich zverejňovaní.
Druhý diel
SPOLKY
Prvý oddiel
Združenie osôb
Všeobecné ustanovenia
§ 77

Základné ustanovenie
Najmenej dve osoby môžu založiť na dosahovanie spoločného účelu združenie osôb ako
právnickú osobu s členmi (ďalej len „združenie“).
§ 78

Účel združenia
(1) Združenie nemožno založiť za účelom dosahovania zisku.
(2) Podnikanie združenia nemôže ohroziť dosahovanie účelu združenia.
(3) Výnosy z činnosti združenia sa môžu použiť len na činnosť združenia vrátane správy
združenia a nemôžu byť rozdelené medzi členov.
§ 79

Názov združenia
Názov združenia musí obsahovať označenie „združenie“, „spolok“, „klub“ alebo skratku „z. o.“.
§ 80

Založenie združenia
Združenie založia zakladatelia tým, že súhlasia s obsahom stanov.
§ 81

Vznik združenia
(1) Združenie vzniká zápisom do verejného registra.
(2) Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov vzniká dňom nasledujúcim po tom,
keď bol príslušnému orgánu doručený návrh na jej zápis.
§ 82

Zápis do registra
(1) Do registra sa zapisuje názov a sídlo združenia, účel, predmet jeho činnosti, orgány
združenia a osoby, ktoré sú členmi orgánov združenia.
(2) K návrhu na zápis do registra sa prikladá zakladateľský úkon.
§ 83

Zoznam členov združenia
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Združenie vedie zoznam jeho členov.
Druhý oddiel
Právne postavenie člena združenia
§ 84

Členstvo v združení
(1) Vznikom členstva v združení nadobúda člen združenia práva člena a zaväzuje sa
dodržiavať stanovy združenia, ako aj rozhodnutia jeho orgánov.
(2) K členstvu v združení nemožno nikoho nútiť a zo združenia môže každý slobodne
vystúpiť.
(3) Ak je členstvo v združení podmienené spoluvlastníctvom alebo iným vzťahom k určitej
veci alebo právu, tak môže vzniknúť alebo zaniknúť len vznikom alebo zánikom tohto vzťahu a
môže byť prevedené iba spolu s predmetom tohto vzťahu.
(4) Členstvo v združení nemožno zaťažiť, nie je prevoditeľné a neprechádza na právnych
nástupcov, ibaže by stanovy určovali inak.
(5) Práva vyplývajúce z členstva v združení nie je možné samostatne previesť.
(6) Ak je predmetom exekúcie členstvo v združení, ktoré nemožno previesť ani ktoré
neprechádza a s ktorým sú spojené majetkové práva, tak môžu byť predmetom exekúcie všetky
práva, ktoré z členstva povinnému vyplývajú. Ak by mal člen združenia nárok na vyrovnací podiel
pri zániku jeho členstva, zanikne jeho členstvo v združení doručením exekučného príkazu
združeniu. / Alt: Členstvo môže byť predmetom exekúcie.
§ 85

Druhy členstva a osobitné práva
(1) Združenie nesmie žiadneho člena bezdôvodne zvýhodňovať alebo znevýhodňovať,
stanovy však môžu určiť rôzne druhy členstva.
(2) Zmenou stanov možno obmedziť práva alebo rozšíriť povinnosti spojené s určitým
druhom členstva zo spravodlivého dôvodu, inak len za podmienok určených vopred v stanovách
alebo so súhlasom väčšiny dotknutých členov.
§ 86

Práva a povinnosti člena združenia
(1) Člen združenia má právo podieľať sa na správe združenia a činnosti jeho orgánov.
(2) Člen združenia je povinný nepoškodzovať záujmy združenia. Členstvo v združení sa
nesmie zneužívať.
(3) Člen združenia môže byť povinný plniť členský príspevok, ktorý môže pozostávať aj z
výkonov či vecného plnenia.
§ 87

Vylúčenie člena združenia
(1) Člen združenia, ktorý závažne porušil povinnosť vyplývajúcu z jeho členstva
a v primeranej lehote po výzve združenia nezabezpečil nápravu, môže byť vylúčený.
(2) Ak stanovy neurčia inak, tak o vylúčení rozhoduje členská schôdza združenia.
§ 88

Právo člena združenia na informácie
(1) Ak stanovy neurčia inak, tak člen združenia môže požadovať od členov orgánov
informácie o záležitostiach združenia na členskej schôdzi, inak môže osobne alebo poverením
tretej osoby nahliadať do dokumentov združenia a žiadať o sprístupnenie zápisníc z rokovaní
jeho orgánov.
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(2) Orgán združenia môže rozhodnutím odmietnuť poskytnúť informáciu, ak by jej
sprístupnením bol porušený zákon alebo by ich sprístupnenie poškodilo združenie alebo viedlo
k vážnej hrozbe vzniku škody.
(3) Člen združenia, ktorému nebola poskytnutá informácia, môže do dvoch týždňov od
odmietnutia žiadosti žiadať, aby súd uložil združeniu povinnosť poskytnúť mu informáciu o
záležitostiach združenia. Povinnosť informovať môže byť splnená aj mimo zasadnutia členskej
schôdze.
§ 89

Zmluvy medzi členom združenia a združením
Zmluvy medzi členom združenia a združením musia byť písomné a musia byť uvedené vo
výročnej správe, ibaže ide o zmluvy v rámci bežnej činnosti združenia pri dosahovaní jeho účelu.
§ 90

Majetkové zvýhodnenie člena združením
Člen združenia je povinný vyrovnať majetkovú výhodu, ktorú získal od združenia ako plnenie
bez protiplnenia alebo za protiplnenie, ktoré je podstatne neprimerané v prospech člena
združenia. To sa nevzťahuje na výhody poskytované členom združenia v rámci napĺňania jeho
účelu a ktoré neohrozujú schopnosť združenia uspokojiť pohľadávky veriteľov.
§ 91

Vyporiadanie člena združenia
(1) Člen združenia nemá počas trvania združenia nárok na majetkové plnenie z dôvodu
zániku jeho členstva (vyrovnací / vyporiadací podiel), ibaže by stanovy určovali inak. Nesmie
však dostať viac, než by dostal v prípade likvidácie. Ustanovenia o ručení člena združenia po
zániku združenia sa v tomto prípade použijú primerane.
(2) Ak stanovy neurčia inak, tak právo na podiel na likvidačnom zostatku majú združenia
členovia združenia.
Tretí oddiel
Orgány združenia
§ 92

Štatutárny orgán
Ak stanovy neurčia inak, tak je štatutárnym orgánom združenia predseda, a ak má mať
štatutárny orgán viac členov, tak je ním správna rada.

Členská schôdza
§ 93

Členská schôdza
(1) Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza ako orgán tvorby spoločnej vôle členov
združenia. Rozhoduje najmä o zmene stanov, o zrušení združenia či o jeho premene a ak stanovy
neurčujú inak, tak aj o voľbe členov orgánov združenia.
(2) Ak stanovy neurčujú inak, tak na členskej schôdzi môže hlasovať každý člen združenia;
každý člen združenia má jeden hlas.
(3) Stanovy môžu určiť, že rozhodnutia členskej schôdze sa prijímajú na viacerých
čiastkových členských schôdzach; musia však zároveň určiť spôsob, akým sú členovia zaraďovaní
do čiastkových schôdzí, v akom čase sa čiastkové členské schôdze musia uskutočniť, ako aj to, či
sa väčšina potrebná pre prijatie rozhodnutia počíta podľa výsledkov čiastkových schôdzí, alebo
podľa počtu hlasov na nich.
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(4) Stanovy môžu určiť, že namiesto členskej schôdze môžu rozhodnúť členovia
prostredníctvom schôdze delegátov. Stanovy určia spôsob, ako sa delegáti volia. Váha ich hlasov
zodpovedá počtu členov, ktorí ich mohli zvoliť.
§ 94

Zvolávanie a priebeh zasadnutia členskej schôdze
(1) Zasadnutie členskej schôdze zvoláva minimálne raz za päť rokov štatutárny orgán
vhodným spôsobom určeným v stanovách, inak písomne a aspoň 15 dní vopred.
(2) Členovia, ktorých hlasy predstavujú aspoň 10 % hlasov na členskej schôdzi alebo dozorný
orgán, ak je zriadený, môžu poveriť spomedzi seba člena, ktorý zvolá zasadnutie členskej
schôdze, ak štatutárny orgán na ich žiadosť nezvolá do 30 dní od ich podnetu členskú schôdzu.
Štatutárny orgán poskytne súčinnosť pri zvolávaní zasadnutia členskej schôdze.
(3) Dátum, čas a miesto alebo iný spôsob realizácie zasadnutia členskej schôdze sa určia tak,
aby čo najmenej obmedzili možnosť členov sa ho zúčastniť.
(4) Zasadnutie členskej schôdze vedie ten, kto ju zvolal, alebo osoba určená členskou
schôdzou.
(5) Na zasadnutí členskej schôdze sa môže rokovať o bode programu, ktorý nebol zahrnutý
do programu pri jeho zvolaní len vtedy, ak s tým súhlasia všetci zúčastnení členovia oprávnení o
bode hlasovať, a nemožno očakávať, že by zahrnutie tohto bodu do programu zásadne ovplyvnilo
účasť alebo prípravu členov na účasť na schôdzi.
§ 95

Prijatie uznesenia členskej schôdze
(1) Uznesenie členskej schôdze sa prijímajú väčšinou všetkých členov združenia. Neprihliada
sa na člena, ktorý právo hlasovať nemá alebo ho nemôže vykonávať.
(2) V prípade neschopnosti uznášať sa alebo v prípade neprijatia uznesenia pre nedostatok
hlasov sa môže realizovať dodatočné písomné hlasovanie členov združenia, ktorí ešte
nehlasovali, a to v lehote nie dlhšej než 14 dní po zasadnutí orgánu, a to na výzvu toho, kto
členskú schôdzu zvolal s uvedením návrhu uznesenia ako aj dôvodu, prečo nebolo prijaté.
§ 96

Uplatňovanie nárokov združenia
Členská schôdza môže určiť spomedzi členov združenia zástupcu združenia, ktorý v jeho
mene uplatní jeho nároky voči členom alebo členom orgánov. Za týmto účelom môže byť členská
schôdza zvolaná priamo aj členmi, ktorých hlasy predstavujú aspoň 10 % hlasov na členskej
schôdzi, alebo dozorným orgánom, ak je zriadený.
Štvrtý oddiel
Nedostatky rozhodnutí orgánov združenia
§ 97

Kontrola orgánom združenia
(1) V stanovách možno určiť, ktorý orgán združenia rozhoduje spory vyplývajúce z
vnútorných pomerov združenia a preskúmava rozhodnutia jeho orgánov.
(2) Stanovy určia spôsob obsadzovania členov orgánu na riešenie sporov tak, aby bola
zabezpečená ich nestrannosť a nezaujatosť ako aj právo všetkých členov na prístup k tomuto
orgánu a konaniu pred ním.
§ 98

Neplatné rozhodnutie orgánu združenia
(1) Rozhodnutie orgánu združenia, ktorého prijatím alebo pri prijatí ktorého bol porušený
zákon, je neplatné len vtedy, ak pre naplnenie účelu zákona nepostačí možnosť zrušenia
rozhodnutia.

24

Pracovná verzia dokumentu, 12. 7. 2022

(2) Rozhodnutie orgánu združenia je neplatné aj vtedy, ak ním orgán prekročil svoju
pôsobnosť.
§ 99

Zrušiteľné rozhodnutie orgánu združenia
(1) Rozhodnutie orgánu združenia, ktoré nie je preskúmateľné iným orgánom združenia, súd
zruší, ak jeho prijatím alebo pri jeho prijatí došlo k porušeniu zákona, stanov alebo práva člena
združenia. Rovnako možno zrušiť rozhodnutie, ktoré je preskúmavané iným orgánom združenia
a tento orgán nerozhodol do šiestich mesiacov od podania návrhu.
(2) Súd však rozhodnutie nezruší, ak porušenie podľa odseku 1
a) nemohlo mať vplyv na jeho prijatie alebo obsah,
b) spočíva v rozpore so zmluvným záväzkom hlasovať alebo rozhodovať určitým spôsobom
alebo
c) nemalo závažné následky a ochrany hodný záujem si vyžaduje, aby súd rozhodnutie nezrušil.
§ 100

Žaloba o zrušenie rozhodnutia orgánu združenia
(1) Žalobu o zrušenie rozhodnutia orgánu združenia môže proti združeniu podať
a) člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poverený týmto orgánom, správca v konkurze,
b) člen združenia, bývalý člen združenia, člen orgánu združenia, alebo bývalý člen orgánu, ak ide
o rozhodnutie orgánu združenia, ktorým boli porušené ich práva alebo
c) každý člen združenia proti rozhodnutiu členskej schôdze, ak hlasoval proti prijatiu
rozhodnutia alebo sa odôvodnene nezúčastnil hlasovania.
(2) Žalobu možno podať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o prijatí rozhodnutia žalobca
dozvedel, najneskôr však do šiestich mesiacov od jeho prijatia, inak toto právo zanikne.
(3) Ak je rozhodnutie orgánu preskúmavané iným orgánom (§ 97) a rozhodnutie preto nie je
možné zrušiť, začína lehota podľa odseku 2 plynúť odo dňa, keď sa o prijatí rozhodnutia tohto
iného orgánu žalobca dozvedel.
(4) Ak žalobu podal člen štatutárneho orgánu a združenie nemôže byť zastúpené ostatnými
členmi štatutárneho orgánu, tak ho zastupuje poverený člen dozorného orgánu, inak osoba
určená členskou schôdzou.
§ 101

Informácia o žalobe
Štatutárny orgán vhodným spôsobom oboznámi dozorný orgán a členov združenia o tom, že
proti rozhodnutiu orgánu združenia bola podaná žaloba o určenie jeho neplatnosti alebo o jeho
zrušení.
§ 102

Osobitné ustanovenia o konaní
(1) Žaloby viacerých žalobcov, ktorí sa domáhajú určenia neplatnosti alebo zrušenia toho
istého rozhodnutia orgánu združenia, sa podľa osobitného predpisu spoja a prejednajú v jednom
konaní, ak sú založené na súvisiacich skutkových okolnostiach.
(2) Súd v konaní o žalobe postupuje podľa pravidiel pre Civilné mimosporové konanie.
(3) Rozhodnutie súdu o tom, že rozhodnutie orgánu združenia je neplatné, že sa zrušuje alebo
že bolo prijaté, má účinky voči každému. Neplatnosť rozhodnutia alebo jeho zrušenie nemá vplyv
na práva tretích osôb nadobudnuté v dobrej viere.
(4) Pri zamietnutí žaloby môže súd rozdeliť znášanie trov aj inak, než vyplýva z osobitného
zákona, ibaže by žaloba nebola podaná dobromyseľne.
§ 103

Náhrada škody
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(1) Ak došlo neplatným alebo zrušeným rozhodnutím orgánu združenia k podstatnému
zásahu do členstva člena združenia, tak združenie voči nemu zodpovedá aj za nemajetkovú škodu,
ktorá mu týmto rozhodnutím bola spôsobená, a to v peniazoch. [prípadne upraviť podľa
všeobecnej úpravy zodpovednosti za nemajetkovú ujmu].
(2) Aj keď nebola podaná žaloba na zrušenie rozhodnutia, má osoba, ktorá by mohla žalobu
podať, právo na náhradu škody spôsobenej okolnosťou, ktorá odôvodňuje zrušenie rozhodnutia,
ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo ak by vznikla, aj keby bolo rozhodnutie napadnuté.

Druhý oddiel
§ 104

Ostatné druhy spolkov
Ustanovenia o združení sa použijú aj na iné spolky, ibaže by osobitný zákon ustanovoval inak.
Tretý diel
ZÁKLADINY
Prvý oddiel
Nadácia
Prvý pododdiel
Všeobecné ustanovenia
§ 105

Nadácia
(1) Nadácia je právnická osoba vytvorená účelovým vyčlenením majetku.
(2) Nadácia môže byť dobročinná alebo rodinná.
(3) Dobročinná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne
dobročinnému účelu, ktorým je najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného
prostredia a zdravia, rozvoj vedy a techniky, vzdelania a výchovy, zabezpečenie sociálnych
potrieb a služieb a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo
skupinu osôb, ktoré potrebujú naliehavú pomoc.
(4) Rodinná nadácia je taká, ktorá podľa nadačnej listiny slúži výlučne alebo prevažne
súkromnému účelu alebo vlastným potrebám zakladateľa a jeho rodiny, najmä na úhradu
nákladov na výchovu či vzdelávanie, vybavenie alebo podporu členov jednej alebo viacerých
rodín alebo k podobným rodinným záujmom, prípadne doplnkovo aj inému dobročinnému účelu.
§ 106

Názov nadácie
Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“.
§ 107

Podnikanie nadácie a účasť na podnikaní iných osôb
(1) Nadácia nemôže byť založená za účelom podnikania.
(2) Nadácia môže podnikať, ak to zriaďovateľ nevylúčil a ak podnikanie nenarušuje
dosahovanie jej účelu. Za rovnakých podmienok môže prevziať riadenie obchodnej
spoločnosti alebo družstva.
(3) Nadácia nemôže byť neobmedzene ručiacim spoločníkom obchodnej spoločnosti, ani
byť tichým spoločníkom podnikateľa.
§ 108

Založenie nadácie
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(1) Zakladateľ zakladá nadáciu spísaním nadačnej listiny. Pravosť podpisov všetkých
zakladateľov musí byť úradne osvedčená.
(2) Pre prípad smrti môže nadáciu založiť len jedna osoba posledným poriadkom, ktorý
obsahuje všetky náležitosti nadačnej listiny. Ak bola nadácia založená pre prípad smrti, tak sa
neuplatní lehota o povinnom vzniku právnickej osoby po jej založení (§ XX).
(3) Založenie nadácie možno pred jej vznikom odvolať v rovnakej forme.
§ 109

Zakladateľ
(1) Ak založí nadáciu viac osôb, tak sa považujú za jedného zakladateľa. Práva prislúchajúce
zakladateľovi môžu vykonávať iba všetci spoločne. Ak odmietne niektorá osoba bez vážneho
dôvodu súhlas, tak jej súhlas nahradí súd na návrh ktorejkoľvek z týchto osôb.
(2) Práva zakladateľa neprechádzajú na právneho nástupcu zakladateľa..
§ 110

Neplatnosť založenia nadácie
(1) Zakladateľ nadácie sa môže dovolávať neplatnosti alebo zrušiť založenie nadácie z
dôvodu nedostatku vôle zakladateľa podľa všeobecných ustanovení o právnych úkonoch aj po jej
vzniku.
(2) Rozhodnutím súdu o neplatnosti založenia nadácie alebo o jej zrušení nie sú dotknuté
nadačné plnenia, ktoré beneficienti prijali dobromyseľne.
(3) Na právne následky neplatnosti založenia nadácie sa primerane uplatnia ustanovenia
o neplatnosti právnických osôb.
(4) Rozhodnutie o neplatnosti posledného poriadku, ktorým bola zriadená nadácia, má
následky ako rozhodnutie o neplatnosti právnickej osoby.
§ 111

Odporovateľnosť založenia nadácie
Založenie nadácie môže byť odporované veriteľom zakladateľa alebo dedičom zakladateľa
ako bezodplatný úkon.
Nadačná listina a stanovy nadácie
§ 112

Nadačná listina
Nadačná listina musí obsahovať aj určenie, či ide o dobročinnú alebo rodinnú nadáciu, a účel,
ktorý ma byť nadáciou dosahovaný.
§ 113

Stanovy nadácie
(1) Ak to určuje nadačná listina, tak nadácia prijme stanovy, ktoré bližšie upravia vnútornú
štruktúru nadácie a podmienky poskytovania prospechu beneficientom.
(2) Ak neboli stanovy schválené zakladateľom pri založení nadácie, tak ich prijme správna
rada po predchádzajúcom súhlase dozornej rady do jedného mesiaca od vzniku nadácie.
(3) V prípade rozporu stanov s nadačnou listinou má nadačná listina prednosť.
Z me n y n a d a č n e j l i s t i n y
§ 114

zakladateľom
(1) Pred vznikom nadácie môže byť nadačná listina zakladateľom zmenená alebo odvolaná.
Ak jedna z osôb, ktoré tvoria zakladateľa, zanikla alebo zomrela, tak nadačná listina nemôže byť
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odvolaná; zmenená môže byť len pri zachovaní účelu nadácie. Ak zomreli alebo zanikli všetci
zakladatelia, môže byť nadačná listina pri zachovaní účelu nadácie zmenená súdom na návrh
osoby, ktorá osvedčí právny záujem tak, aby sa odstránili prekážky brániace jej vzniku a aby sa
prispôsobila zmeneným okolnostiam.
(2) Po vzniku nadácie môže byť obsah nadačnej listiny zmenený zakladateľom, len ak si toto
právo v nej vymienil. Zmena sa nemôže dotýkať účelu nadácie.
(3) Zakladateľ môže určiť v nadačnej listine ustanovenia, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím
nijakého orgánu nadácie.
§ 115

súdom
(1) Súd môže rozhodnúť o zmene účelu nadácie, ak sa stane účel nedosiahnuteľným,
nedovoleným, ak sa okolnosti zmenili natoľko, že pôvodný účel dostal iný význam či účinok, takže
sa nadácia odklonila od vôle zakladateľa. Zmena musí zodpovedať predpokladanej vôli
zakladateľa. Návrh podáva nadácia zastúpená správnou radou alebo dozornou radou.
(2) Súd môže rozhodnúť o zmene organizácie nadácie, ak si zachovanie majetku alebo
dosahovanie účelu nadácie nevyhnutne vyžadujú zmenu. Návrh podáva nadácia zastúpená
dozornou radou po vypočutí správnej rady.
§ 116

orgánom nadácie
Správna rada alebo iný orgán nadácie môže zmeniť obsah nadačnej listiny alebo stanov, ktorý
sa nedotýka účelu nadácie, ak je to určené v nadačnej listine a v tam určenom rozsahu, ak je to
vecne odôvodnené a zachová sa účel nadácie.
Druhý pododdiel
Orgány nadácie
§ 117

Správna rada
(1) Štatutárnym orgánom nadácie je správna rada, ktorá má aspoň troch členov.
(2) Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je členom iného orgánu tejto
nadácie.
(3) Ak nadačná listina alebo stanovy nadácie neurčujú inak, tak členov správnej rady volí
samotná správna rada. Nadačná listina alebo stanovy nadácie môžu určiť, že uchádzač na člena
správnej rady bude navrhnutý určitými osobami alebo musí spĺňať iné podmienky.
(4) Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí správna rada do troch mesiacov od
uvoľnenia miesta zvoliť nového člena na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné
obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet jej členov pod tri, tak správna
rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, prijať žiadne rozhodnutie, a to až do času, kým
nebude doplnená.
(5) Členovia správnej rady sa zapisujú do verejného registra.
§ 118

Dozorná rada
(1) Dozorná rada sa zriaďuje, ak
a) majetok nadácie je vyšší než 200 000 eur,
b) nadácia je ovládajúcou osobou obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu alebo
c) ak to ustanovuje nadačná listina alebo stanovy nadácie.
(2) Členov dozornej rady alebo spôsob ich ustanovenia upraví zakladateľ v nadačnej listine.
Ak neurčí inak, volí členov dozornej rady správna rada.
(3) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v inom orgáne tej istej nadácie a člen
dozornej rady nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu k nadácii.
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(4) Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich
sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom a či
nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
nadačnou listinou.
(5) Dozorná rada
a) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
b) určuje audítora, ktorý overuje účtovnú závierku, ak musí mať nadácia overenú účtovnú
závierku,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie a
d) najmenej raz ročne kontroluje, či je majetok nadácie spravovaný a používaný k naplneniu jej
účelu; o výsledkoch podáva správu správnej rade a, ak sa zistia okolnosti ohrozujúce
existenciu nadácie, aj beneficientom a súdu.
(6) Členovia správnej rady sa zapisujú do verejného registra.

§ 119

Revízor
(1) Ak sa nezriaďuje dozorná rada, vykonáva jej pôsobnosť revízor.
(2) Nadačná listina alebo stanovy nadácie môžu určiť, že revízorom bude právnická osoba,
ktorej predmet činnosti umožňuje výkon kontrolnej a revíznej činnosti.
(3) Na právne postavenie revízora sa primerane použijú ustanovenia o dozornej rade.
§ 120

Odvolanie člena orgánu súdom
Súd na návrh nadácie zastúpenej povereným členom správnej rady alebo povereným členom
dozornej rady alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, odvolá člena orgánu nadácie,
ak tak určuje nadačná listina alebo z dôležitého dôvodu, najmä:
a) ak závažne porušil povinnosti alebo
b) pre neschopnosť riadneho plnenia úloh.
§ 121

Rozhodnutia orgánov nadácie
Ustanovenia tohto zákona o rozhodnutiach orgánov združenia a ich kontrole sa primerane
použijú aj na rozhodnutie orgánov nadácie.
§ 122

Vklad do nadácie a dar
(1) Ak zakladateľ venoval nadácii po jej vzniku plnenie, tak sa toto plnenie považuje za vklad,
ibaže by z prejavu vôle vyplývalo inak.
(2) Postavenie zakladateľa nezíska ten, kto nadácii po jej vzniku venuje majetok.
§ 123

Práva beneficientov
(1) Beneficient je každý, kto má alebo môže mať na základe nadačnej listiny nárok na nadačný
príspevok alebo iné plnenie.
(2) Nárok na nadačný príspevok má beneficient na základe rozhodnutia príslušného orgánu
nadácie, ibaže nadačná listina určí inak.
(3) Právo na nahliadnutie do nadačnej listiny alebo stanov, v rozsahu, v ktorom nie sú verejne
prístupné a v ktorom sa to týka jeho práv, má beneficient, ktorému vznikol nárok podľa odseku
2.
(4) Právo požadovať od príslušných orgánov nadácie poskytnutie informácie, v rozsahu
v ktorom sa to týka jeho práv, má beneficient, ktorému vznikol nárok podľa odseku 2. Za týmto
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účelom má právo nahliadať do účtovných kníh a podkladov, robiť si kópie a kontrolovať všetky
skutočnosti a pomery, či už osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Výnimočne a len za účelom
ochrany beneficienta je možné výkon tohto práva odoprieť.
(5) Osoba, ktorá má právo len na podiel na likvidačnom zostatku, má právo na informácie až
po jej zrušení.
(6) Na uplatnenie práva beneficienta na informácie sa použije § ..... (o uplatnení informačného
nároku členom združenia).
(7) Žalobu o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu nadácie alebo jeho zrušenia môže podať
beneficient, ak sa ho rozhodnutie týka.
§ 124

Postavenia beneficienta
(1) Postavenie beneficienta nie je prevoditeľné, neprechádza ani nemôže byť predmetom
výkonu rozhodnutia.
(2) Beneficient sa môže písomne vzdať svojho postavenia beneficienta.
Tretí pododdiel
P o u ž i t i e ma j e t k u n a d á c i e a n a d a č n ý p r í s p e v o k
§ 125

Použitie majetku nadácie
(1) Majetok nadácie sa môže použiť len na dosahovanie jej účelu najmä poskytovaním
nadačných príspevkov v súlade s podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu
výdavkov (nákladov) na správu nadácie a jej majetku.
(2) Na plnenia nadácie zakladateľovi a nad rámec nadačného príspevku aj beneficientom sa
primerane použije § 91 (Majetkové zvýhodnenie člena združenia).
§ 126

Chránený majetok
(1) V nadačnej listine možno určiť, že určitý nepeňažný majetok nadácie nemožno scudziť,
zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie alebo tretích osôb.
(2) Ak je nepeňažný majetok podľa odseku 1 registrovaný vo verejnom zozname, tak sa
v ňom uvedie, že ide o chránený majetok nadácie.
§ 127

Použitie nadačného príspevku
(1) Kto prijal nadačný príspevok, je povinný ho použiť v súlade s dojednanými podmienkami.
Nadácia môže žiadať, aby preukázal, ako s ním naložil.
(2) Kto porušil povinnosti podľa odseku 1, je povinný nadačný príspevok vrátiť ako
bezdôvodné obohatenie.
§ 128

Účtovníctvo nadácie
(1) Nadácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, a to oddelene o nadačných
príspevkoch a ostatných činnostiach k naplneniu účelu nadácie a o nákladoch na jej správu.
(2) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak príjem prostriedkov nadácie z
cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, presiahne sumu 200 000 eur.
Príjmom prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento účel považujú príjmy dosiahnuté z
prijatých prostriedkov od fyzických osôb, právnických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane,
príjmy z verejných zbierok a dotácie; tým nie je dotknutá povinnosť overenia ročnej účtovnej
závierky podľa osobitného predpisu.
Štvrtý pododdiel
Zrušenie nadácie
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§ 129

Zrušenie nadácie
(1) Správna rada po vyjadrení dozornej rady rozhodne o zrušení nadácie, ak bol dosiahnutý
účel nadácie, alebo tento účel nie je možné dosiahnuť, alebo ak nastali iné dôvody, ktoré určuje
nadačná listina. O zrušení nadácie musí správna rada rozhodnúť jednohlasne, ibaže nadačná
listina určí inak.
(2) Na návrh orgánu, ktorý vedie verejný register alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem,
rozhodne súd o zrušení nadácie a o jej likvidácii aj vtedy, ak
a) majetok nadácie nepostačuje na plnenie jej účelu,
b) nadácia závažným spôsobom porušila alebo opakovane porušuje ustanovenia stanov alebo
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo,
c) v období dlhšom ako dva roky neplní účel, na ktorý bola založená, alebo dosiahla účel, na
ktorý bola založená.
§ 130

Zlúčenie alebo splynutie nadácií
(1) Nadácia sa môže zlúčiť alebo splynúť s inou nadáciou s rovnakým alebo podobným
účelom, ak to nadačné listiny týchto nadácií nezakazujú.
(2) O zlúčení alebo splynutí rozhoduje správna rada so súhlasom dozornej rady. Správna rada
musí rozhodnúť jednohlasne, ibaže by nadačná listina určovala inak.
(3) Nadačné imanie nástupníckej nadácie sa zvyšuje o nadačné imanie zanikajúcej nadácie.
§ 131

Likvidácia nadácie
Likvidátor je povinný likvidačný zostatok ponúknuť v nadačnej listine určenej osobe, ak ich
je viac, tak rovným dielom, inak ponúknuť inej nadácii s obdobným účelom alebo obci, v ktorej
mala zrušená nadácia sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, tak ho môže použiť iba na
dobročinný účel.
Piaty pododdiel
Osobitné ustanovenia o dobročinnej nadácii
§ 132

Dobročinná nadácia
Iba dobročinná nadácia môže mať v názve označenie vyjadrujúce jej dobročinný účel.
§ 133

Majetok
(1) Majetok dobročinnej nadácie nemôže byť predmetom zabezpečenia záväzku tretej osoby.
(2) Scudziť, zaťažiť alebo použiť majetok dobročinnej nadácie možno iba v súlade s jej
účelom.
§ 134

Darcovský fond
(1) Dobročinná nadácia vytvára darcovský fond, ak prijme dar tretej osoby s určitým účelom
a príkazom vytvoriť darcovský fond. Vytvorenie darcovského fondu a, ak je tvorený nepeňažným
darom, aj tento predmet daru sa zapisuje do verejného registra.
(2) Do darcovského fondu nesmie byť zahrnutý majetok nadácie, pri ktorej bol vytvorený.
(3) Darcovský fond môže byť doplnený darom tretej osoby, ktorá prejavila vôľu, aby sa dar
stal súčasťou darcovského fondu.
(4) Nadácia vedie vo svojom účtovníctve prostriedky darcovského fondu oddelene.
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(5) Pri dosiahnutí účelu alebo uplynutí času trvania darcovského fondu vypracuje správna
rada záverečnú správu o použití prostriedkov darcovského fondu. Ak bol darcovský fond
vytvorený na dobu presahujúcu jeden rok, tak správna rada vyhotoví výročnú správu
každoročne.
(6) Dobročinná nadácia nezodpovedá za svoje záväzky prostriedkami darcovského fondu
vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu
osôb, ktoré potrebujú naliehavú pomoc.
§ 135

Informačné právo darcu
Ak hodnota daru dobročinnej nadácii presiahne 300 eur, tak darca môže požadovať
informáciu o tom, ako bude dar použitý, ako aj správu, ako bol použitý.
§ 136

Vylúčenie práv veriteľov beneficienta
Zakladateľ môže v nadačnej listine dobročinnej nadácie určiť, že veriteľ beneficienta nesmie
odňať beneficientovi jeho bezodplatne nadobudnuté právo na nadačné príspevky, alebo budúce
právo na nadačné príspevky, ani jednotlivé nároky naň, a to ani prostredníctvom exekúcie alebo
konania v prípade úpadku beneficienta.
§ 137

Výročná správa nadácie
(1) Správna rada dobročinnej nadácie je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať
výročnú správu, ktorá obsahuje najmä:
a) prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu nadácie,
b) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k
ročnej účtovnej závierke,
c) prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,
d) prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 300 eur, ibaže by darca požiadal o anonymitu,
e) prehľad príjemcov nadačných príspevkov a informáciu, akým spôsobom sa tieto príspevky
použili, ibaže by príjemca požiadal o anonymitu; ak bol poskytnutý príspevok vyšší než 300
eur, tak môže byť anonymita zachovaná, len ak bol príspevok poskytnutý na plnenie
jednotlivo určenej humanitnej pomoci,
f) celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie
a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie,
g) zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v príslušnom období,
h) odmenu za výkon funkcie člena orgánu nadácie a
i) prehľad o činnosti darcovských fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch týchto fondov.
(2) Správna rada vypracuje výročnú správu v lehote určenej nadačnou listinou, inak do 15.
mája nasledujúceho kalendárneho roka. Nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra
účtovných závierok najneskôr do 31. mája.
(3) Ak sa po zverejnení výročnej správy zistia skutočnosti, ktoré sú dôvodom na jej opravu,
tak je nadácia povinná túto opravu vykonať bez zbytočného odkladu.
§ 138

Zlúčenie a splynutie dobročinných nadácii
Dobročinné nadácie sa môžu zlúčiť alebo splynúť s inými dobročinnými nadáciami s
podobným nadačným účelom.
§ 139

Likvidácia dobročinnej nadácie

32

Pracovná verzia dokumentu, 12. 7. 2022

Likvidačný zostatok musí byť ponúknutý inej dobročinnej nadácie s obdobným účelom, inak
obci, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, tak ho môže použiť
iba na dobročinný účel.
Šiesty pododdiel
Osobitné ustanovenie o rodinnej nadácii
§ 140

Rodinná nadácia
(1) Rodinnú nadáciu môže založiť len človek alebo viacerí ľudia.
(2) Hodnota vkladov vložených pred vznikom rodinnej nadácie musí byť najmenej 20000
eur. Výška nepeňažného vkladu sa nesmie určiť vyššou sumou, než je jeho znalecky
zistená hodnota.
(3) Beneficientom rodinnej nadácie môže byť len člen rodiny alebo iná blízka osoba člena
rodiny.
(4) Názov rodinnej nadácie musí obsahovať označenie „rodinná nadácia“ alebo skratku „r. n.“.

§ 141

Použitie majetku rodinnej nadácie
(1) Rodinná nadácia ručí za splnenie vyživovacích povinností zakladateľa, ktoré vznikli po
založení rodinnej nadácie.
(2) Rodinná nadácia môže poskytnúť nadačný príspevok aj zakladateľovi a jeho blízkej
osobe, členovi orgánu ako aj jeho blízkej osobe.
§ 142

Schôdza beneficientov
(1) Ak to určuje nadačná listina, tak sa zriaďuje schôdza beneficientov ako orgán nadácie,
ktorá volí členov správnej rady a rozhoduje o ďalších otázkach určených v nadačnej listine.
(2) Ak si zakladateľ v nadačnej listine alebo stanovách nadácie vyhradil, že nadácia môže byť
zrušená schôdzou beneficientov, tak sa na jej zrušenie vyžaduje jednohlasný súhlas schôdze
beneficientov.
Druhý oddiel
Nezisková organizácia
§ 143

Nezisková organizácia
(1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená za účelom poskytovania dobročinných
služieb využitím svojej osobnej a majetkovej zložky.
(2) Ak tento diel neustanovuje inak, tak sa na neziskovú organizáciu primerane použijú
všeobecné ustanovenia o nadáciách a ustanovenia o dobročinnej nadácii s výnimkou ustanovení
o právach beneficienta.
§ 144

Názov neziskovej organizácie
Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia" alebo
skratku „n. o."
§ 145

Činnosť neziskovej organizácie
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Nezisková organizácia musí poskytovať dobročinné služby za vopred určených a pre
všetkých príjemcov rovnakých podmienok.
§ 146

Založenie neziskovej organizácie
Zakladateľská listina neziskovej organizácie musí obsahovať aj druh dobročinných služieb,
ktoré bude poskytovať a základné podmienky pre ich poskytovanie a, ak sa vkladá prioritný
majetok, aj jeho určenie.
§ 147

Práva zakladateľa
(1) Zakladateľ ustanovuje členov správnej aj dozornej rady, ibaže zakladateľská listina alebo
stanovy priznávajú toto právo správnej rade. Zakladateľ môže odvolať člena orgánu, ktorého
ustanovil.
(2) O zmene zakladateľskej listiny rozhoduje zakladateľ.
(3) O zrušení neziskovej organizácie, vrátane jej zlúčenia a splynutia, môže rozhodnúť aj
zakladateľ.
(4) Práva zakladateľa nie je možné previesť a neprechádzajú na jeho právneho nástupcu.
(5) Ak zakladateľ nemôže vykonávať svoje práva, tak ich vykonáva správna rada; na ich
výkon však musí rozhodnúť jednohlasne a vždy so súhlasom dozornej rady.
§ 148

Prioritný majetok
(1) Zakladateľ, ktorý je verejnoprávnou právnickou osobou, môže vložiť do neziskovej
organizácie nepeňažný majetok nevyhnutný na riadne plnenie jej účelu, ktorý bude určený ako
prioritný.
(2) Prioritný majetok nemožno scudziť, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie
alebo tretích osôb a ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky. Nezisková organizácia
nezodpovedá prioritným majetkom za svoje záväzky,
(3) Ak je predmet vkladu registrovaný vo verejnom zozname, tak sa v ňom uvedie, že ide
o prioritný majetok.
§ 149

Právne úkony vyžadujúce súhlas iného orgánu
(1) Na právny úkon neziskovej organizácie, týkajúci sa prioritného majetku, je potrebný aj
súhlas toho, kto ho vložil.
(2) Na právny úkon neziskovej organizácie, týkajúci sa nehnuteľného majetku, je potrebný aj
predchádzajúci súhlas dozornej rady.
§ 150

Zlúčenie a splynutie neziskovej organizácie
(1) Nezisková organizácia sa môže zlúčiť alebo splynúť len s dobročinnou nadáciou s
podobným nadačným účelom.
(2) Prioritný majetok neziskovej organizácie sa pri jej zlúčení alebo splynutí stáva chráneným
majetkom.
§ 151

Likvidácia neziskovej organizácie
(1) Likvidačný zostatok musí byť ponúknutý inej neziskovej organizácii alebo dobročinnej
nadácii s obdobným účelom, inak obci, v ktorej mala zrušená nezisková organizácia sídlo. Ak obec
likvidačný zostatok prijme, tak ho môže použiť iba na dobročinný účel.
(2) Prioritný majetok podliehajúci likvidácii sa v likvidácii vráti vkladateľovi.
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