3) Nov
vela zákon
na o konku
urze a rešštrukturalizácii (ne
eschválen
ná)
Primárnyy zdroj: Návrh skupiny posllancov Národnej rady Slovvenskej repub
bliky na vydan
nie zákona, ktorým sa
mení a do
opĺňa zákon čč. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmeene a doplnení niektorých
h zákonov v
znení nesskorších predpisov
http://ww
ww.nrsr.sk/exxeIT.NRSR.Weeb.Webclass//SSLP.ASP?W
WCI=SSLP_NZW
WorkitemHistt&WCE=Master=2197
Stav opattrenia v legislatívnom proccese: neschváálené NR SR 1
15. mája 2007
7 v prvom čítaaní (upozorneenie: pri
hodnoten
ní opatrenia n
neberte do úvvahy skutočno
osť, že návrh zákona nebo
ol schválený; u
uveďte prosím
m Váš
názor, akko by opatrenie mohlo ovp
plyvniť kvalitu
u podnikateľskkého prostred
dia)
Navrhovaateľ: poslanci NR SR (I. Šteffanec, P. Mišššík, I. Mikloš, L. Žitňanská))
Zámer op
patrenia: uľah
hčenie processu podávania návrhov na vvyhlásenie konkurzu a záro
oveň obmedzenie
možnostii špekulatívnyych presunov majetku dlžn
níka v čase meedzi podaním
m návrhu na vyyhlásenie kon
nkurzu a
samotným
m vyhlásením
m konkurzu
Obsah op
patrenia: V sú
účasnosti mussia byť k návrh
hu na vyhláseenie konkurzu
u priložené po
ohľadávky, kttoré sú
uznané ro
ozhodnutím ssúdu alebo do
oložené písom
mným uznaním s úradne o
osvedčeným podpisom
p
dlžn
níka.
Problém bol v tom, že čas súvisiaci s rozhodovan
ním súdu o uzznaní pohľadáávok až po naadobudnutie
ho rozhodnuttia mohol využiť dlžník na znižovanie
z
ho
odnoty svojho
o majetku. Po
odľa novely
právoplattnosti súdneh
má byť po
ohľadávka uzznaná aj vtedyy, ak bude do
oložená potvrdením audíto
ora, že navrho
ovateľ pohľad
dávku
eviduje v účtovníctve. Veriteľom saa tým rozširujú a zjednodušujú podmien
nky na uznanie ich pohľadávok pre
účely pod
dania návrhu na vyhláseniee konkurzu.
Novela up
pravuje posudzovanie plattobnej schopnosti súdom, t.j. z ktorých listín môže ssúd vychádzaťť; pri
posudzovvaní platobneej schopnosti súd prihliada len k tým listtinám, ku kto
orým sa dlžníkk mal možnossť vyjadriť.
Upravujee sa proces od
dstraňovania vvád návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na povvolenie
reštruktu
uralizácie. K podaniu bezch
hybného návrrhu, zákon vyžžaduje množsstvo náležitossti, ktoré mussí návrh
spĺňať, čo
o v praxi vediee k vysokému
u počtu odmieetnutých návrhov. Z toho d
dôvodu zákon
n upravuje po
oučovaciu a
vyzývaciu
u povinnosť sú
údu na odstráánenie vád náávrhu, čím byy sa mala sfun
nkčniť iniciačn
ná časť konku
urzného a
reštruktu
uralizačného kkonania. Ak súd zistí, že náávrh spĺňa zákkonom ustano
ovené náležittosti, do 15 dn
ní od jeho
doručeniaa rozhodne o začatí konku
urzného alebo
o reštrukturallizačného kon
nania. Inak v rrovnakej leho
ote poučí
navrhovaateľa o nedosttatkoch návrh
hu a vyzve ho
o, aby ich v urrčenej lehote odstránil. Preed začatím ko
onkurzného
alebo rešštrukturalizačného konaniaa sa veriteľskýý návrh dlžníkkovi nedoruču
uje, ani sa dlžžník nevyzýva, aby sa k
nemu vyjjadril.
Hlasy pro
oponentov: veeriteľom uľah
hčí podmienkyy pre vymáhaanie ich pohľaadávok v prípaade úpadku d
dlžníka;
zvýši ochranu veriteľov v období prred vyhlásením konkurzu; flexibilnejšia komunikácia medzi súdmi a
veriteľmi ‐ zákon upravuje poučovaaciu a vyzývacciu povinnosťť súdu na odsttránenie možžných vád v návrhu na
vyhláseniie konkurzu a návrhu na povolenie rešttrukturalizáciee; skráti dobu
u trvania konkkurzu (je zrejm
mé, že čím
dlhšie konkurz trvá, týým ma menšiu
u efektivitu)
onentov: rizikko zneužívaniaa benevolenttnejšieho spôsobu uznávan
nia pohľadávo
ok v konkurzn
ných
Hlasy opo
konaniach

