NEWSLETTER
Čas na „jednoduchšiu“ likvidáciu sa kráti
Time for „easier“ liquidation is getting short
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LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI PO
01.10.2020

LIQUIDATION OF THE COMPANY
AFTER 01. OCTOBER 2020

V zmysle novely Obchodného zákonníka sa
s účinnosťou od 1. októbra 2020 sprísňujú
povinnosti v súvislosti s likvidáciou spoločností,
a teda likvidácia po novom bude nielen časovo
a administratívne náročnejšia, ale súčasne si
vyžiada aj vyššie finančné náklady na jej
samotný priebeh.

Pursuant to the amendment to the Commercial Code,
with effect from 1 October 2020, the obligations in
connection with the liquidation of companies shall
be stricter and liquidation shall be not only more
time-consuming and administratively demanding
but will also require higher financial costs.

Vyššie uvedené sa prejaví najmä v dôsledku The above will be reflected in particular as a result
nasledovných zmien:
of the following changes:
• Likvidácia sa predlžuje z pôvodnej minimálnej • Duration of the liquidation is extended from the
dĺžky trvania 3 mesiace na minimálne 6
original period of 3 months to a minimum period
mesiacov.
of 6 months.
• Dátum vstupu spoločnosti do likvidácie si už • The date of the entry of the company into
nebude
určovať
valné
zhromaždenie
liquidation will no longer be determined by the
spoločnosti, ale nastane dňom zápisu likvidátora
general meeting but will occur on the day of
do Obchodného registra. Táto zmena bude
registration of the liquidator in the Commercial
výrazná najmä v tých prípadoch, kde zápis
Registry. This change will be significant especially
zmien do Obchodného registra trvá dlhší čas
in those cases where the entry of changes in the
a v takomto medziobdobí, od zrušenia
Commercial Registry takes a longer time and
spoločnosti do jej vstupu do likvidácie, podlieha
during period from the dissolution of the company
nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého
to its entry into liquidation, any disposal of the
hodnota presahuje 10 % hodnoty základného
company's assets exceeding 10% of registered
imania
spoločnosti,
oceneniu
znaleckým
capital shall be evaluated by expert opinion and
posudkom a schváleniu valným zhromaždením.
approved by the general meeting.
• Likvidátorom pribudnú nové povinnosti, a to • The liquidators will be given new obligations, in
najmä povinnosť: (i) vyhotoviť zoznam
particular: (i) to prepare list of registered
prihlásených pohľadávok, (ii) zostaviť zoznam
receivables, (ii) to prepare list of company assets,
majetku spoločnosti (iii) oznámiť skončenie
(iii) to announce the end of liquidation, and (iv)
likvidácie (iv) oznámiť schválenie účtovnej
to announce approval of financial statements and
závierky a správy o priebehu likvidácie a návrhu
liquidators report proposal for the distribution of
na rozdelenie likvidačného zostatku.
the liquidation balance.

• Likvidátorom už nebude môcť byť akákoľvek • The liquidator may no longer be any legal or
právnická či fyzická osoba, ale iba určité osoby,
natural person, but only certain persons who meet
ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom,
the conditions stipulated by law: (i) the trustee in
a to iba (i) správca konkurznej podstaty, alebo
bankruptcy, or (ii) a natural person registered in
(ii) fyzická osoba zapísaná v registri fyzických
the register of natural persons who also meets the
osôb, ktorá súčasne spĺňa predpoklady, tak ako
conditions, as are imposed on the company's
sú kladené na osobu štatutára spoločnosti.
statutory body.
• Zavádza sa preddavok na úhradu odmeny • Advance
payment
for
the
liquidator's
a výdavkov likvidátora vo výške 1500 Eur do
remuneration and expenses in the amount of EUR
notárskej úschovy a súčasne sa zvyšujú aj súdne
1,500 in notarial custody is established, and also
poplatky v súvislosti s likvidáciou.
court fees in connection with liquidation shall be
increased.
Vyššie uvedené zmeny zásadne organizačne
ovplyvnia likvidácie. Avšak, likvidácie, pri
ktorých je likvidátor do Obchodného registra
zapísaný do 30. septembra 2020 sa dokončia
podľa pôvodných ustanovení o likvidácii
účinných do 30. septembra 2020. Preto ak
uvažujete nad likvidáciou svojej spoločnosti, je
najvyšší čas rozhodnúť o jej ďalšom osude.

The above changes will fundamentally affect the
liquidation. However, liquidations in which the
liquidator is registered info Commercial Registry
before 30 September 2020 will be completed under
the original liquidation provisions in force by 30
September 2020. Therefore, if you are considering
liquidating your company, it is right time to make
final decision on its future.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ / FOR MORE INFORMATION:
legal@bdoslovakia.com
V prípade, ak máte akékoľvek otázky
týkajúce sa zrušenia a likvidácie
spoločnosti, neváhajte sa na nás
obrátiť, veľmi radi vám pomôžeme.

If you have any questions regarding the
dissolution and liquidation of the
company, do not hesitate to contact us,
we will be glad to assist you.

Akékoľvek Vaše otázky môžete smerovať
na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Any of your questions, please send to
our e-mail address above.

Táto publikácia bola starostlivo pripravená, avšak
informácie v nej obsiahnuté sú určené na všeobecnú
orientáciu čitateľa a nie pre priamu aplikáciu pri
riešení konkrétnych problémov. Pre riešenie
konkrétnych problémov skupina BDO silne odporúča
klientom využiť odborné konzultácie, ktoré im
ktorákoľvek z členských firiem skupiny BDO rada
poskytne. Prosím kontaktujte spoločnosť BDO Legal
s.r.o. za účelom konzultácie týchto záležitostí v
kontexte vašich konkrétnych okolností. BDO Legal
s.r.o., jej partneri a zamestnanci neprijímajú ani
nepreberajú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s
akýmkoľvek použitím alebo spoliehaním sa na túto
publikáciu ako aj za akékoľvek škody, vyplývajúce z
prijatých alebo neprijatých rozhodnutí, vykonaných
na základe tejto publikácie alebo ktorejkoľvek jej
časti.

This publication has been carefully prepared, but it
has been written in general terms and should be
seen as containing broad statements only. This
publication should not be used or relied upon to
cover specific situations and you should not act, or
refrain from acting, upon the information
contained in this publication without obtaining
specific professional advice. Please contact BDO
Legal s.r.o. to discuss these matters in the context
of your particular circumstances. BDO Legal s.r.o.
its partners, employees and agents do not accept
or assume any responsibility or duty of care in
respect of any use of or reliance on this
publication, and will deny any liability for any loss
arising from any action taken or not taken or
decision made by anyone in reliance on this
publication or any part of it.

BDO Legal s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným,
registrovaná na Slovensku, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo 129300/B, je členom BDO International
Limited, spoločnosti s ručením obmedzeným,
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