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/ Úvod
Práve ste sa začítali do metodiky, ktorá bola vytvorená pre zamestnancov komunitných centier
a terénnych sociálnych pracovníkov pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami.
Veríme však, že môže pomôcť aj ďalších sociálnym pracovníkom, ktorý prichádzajú do kontaktu
s klientami v zadlžení.
Metodika vznikla v rámci projektu „Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity“
(NFP 314010L915) financovaného v rámci OP Efektívna verejná správa. Projekt má za cieľ „zvýšiť
kvalitu verejných politík sociálneho začleňovania MRK prostredníctvom prenosu špecifického
know-how organizácie Človek v ohrození, n. o., ako aj iných mimovládnych organizácií a aktérov
pôsobiacich v danej téme v Prešovskom samosprávnom kraji, k tvorcom verejných politík v danej oblasti“. Projekt bol postavený na štyroch pilieroch, z ktorých jedným bolo aj „Skvalitňovanie
politík finančnej gramotnosti v MRK“ a práve v tejto časti bolo vo výstupoch projektu cieľom
okrem iného napísať dve metodiky finančného vzdelávania a oddlženia pre sociálnych pracovníkov v KC.
Aby sme rozhodli, aká metodika by v praxi bola najpotrebnejšia, najskôr sme venovali čas počúvaniu pracovníkov komunitných centier, ktorý s danou témou pracujú a reflektovali sme ich
potreby. Je zrejmé, že títo pracovníci vo svojej práci obsahujú veľké množstvo odborných tém,
z ktorých jednou je aj sociálno-právne poradenstvo. Samotné sociálno-právne poradenstvo zahŕňa množstvo oblastí, od rodinno-právnych, cez majetkovo-právne, či otázky zamestnávania,
alebo oddlžovania klientov. Z tohto dôvodu vnímame silnú potrebu pomôcť sociálnym pracovníkom, ktorý prichádzajú do styku s klientmi vytvorením metodík, ktoré by mohli pri práci s klientom využiť a ktoré by im uľahčili zosumarizovanie potrebných informácií.
Nakoľko komunitné centrá pracujú s deťmi aj s dospelými, zamerali sme metodiky na každú
z týchto cieľových skupín. Zároveň sme metodiky zamerali na dva okruhy, ktorých sa projekt
týka. Jedna metodika teda bola vytvorená pre prácu s deťmi v oblasti finančnej gramotnosti,
kde sme zvolili formu ilustrovanej hry. A táto druhá metodika je určená pre prácu s dospelými
v oblasti oddlžovania.
Téma oddlžovania je rozsiahlou témou a bolo by v nej možné spracovať témy od vzniku pohľadávky, cez súdne vymáhanie až po exekúciu. V čase, keď metodika vznikala, sa však v téme
oddlžovania otvorila nová a veľmi zásadná téma osobných bankrotov, ktoré sa vo svojej novej
podobe dostali do zákona od marca 2017. V septembri 2019 sme v rámci rovnakého projektu,
v ktorom vznikla metodika, robili prieskum medzi zamestnancami komunitných centier a terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Z 58 respondentov 20 % nemalo žiadne skúsenosti s OB, najviac,
t. j. 43 % respondentov pomáhalo 1 – 10 klientom s osobným bankrotom, 19 % zase pomohlo
viac ako 50 klientom. Dá sa povedať, že aktuálne je veľmi diverzifikovaná skúsenosť s pomocou
klientom v oblasti osobných bankrotov od žiadnej skúsenosti až po veľkú skúsenosť, no najviac
pracovníkov s danou témou aktuálne len začína. Metodiku pre oddlžovanie pomáhajúcu práci
sociálneho pracovníka (samozrejme okrem brožúry CPP, ktorá je však určená priamo klientovi,
ktorý sa oddlžuje) sme však nenašli.
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Podľa našich skúseností téma oddlžovania, resp. osobných bankrotov (a potvrdil to aj náš
prieskum) je rovnakou zaujímavou témou pre pracovníkov KC, ako iné oblasti práce s klientom.
Niektorí pracovníci však majú o túto tému osobitný záujem a dá sa povedať, že v tejto téme sa
špecializujú a už teraz majú za sebou prácu s vyše 100 klientami len v oblasti OB. Zdá sa, že
k šíreniu témy v kruhoch sociálnych pracovníkov do značnej prispieva aj ústretový postoj kancelárie Centra právnej pomoci. My sme sa s takýmto pozitívnym postojom stretli v lokalitách, kde
výraznejšie pôsobíme v oblasti oddlžovania, t.j. v kanceláriách Centra právnej pomoci v Prešove,
Svidníku a Rimavskej Sobote.
Pri písaní metodiky sme vychádzali samozrejme hlavne zo zákonov, odborných článkov, či komentárov, z webstránky Centra právnej pomoci, či medializovaných článkov, alebo grafov. Zároveň sme sa snažili v metodike zachytiť aj poznatky, ktoré sme zozbierali pri oddlžovaní v našej
organizácii. Sme radi, že časť metodiky nám pomohol spracovať aj správca konkurznej podstaty,
JUDr. Adam Puškár, ktorý sa v osobných bankrotoch venuje speňažovaniu majetku dlžníkov.
Je však potrebné zdôrazniť, že metodika nie je záväzným výkladom zákona a je možné, že v praxi sa môžete stretnúť s iným právnym názorom, alebo postupom, ktoré určí príslušné Centrum
právnej pomoci, súd, či správca konkurznej podstaty. Metodiku skôr vnímame ako možnosť sociálneho pracovníka ujasniť si niektoré skutočnosti, či postupy. Konkrétne kroky pri oddlžovaní
však je potrebné odkomunikovať si s príslušnou kanceláriou CPP, či telefonicky s Call centrom
CPP.
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1. Vývoj osobného
bankrotu
na Slovensku
1.1. POJEM OSOBNÝ BANKROT
Na úvod by sme radi uviedli niekoľko dôležitých informácií o pojme „OSOBNÝ BANKROT“:
+
+
+
+

+

+

Tento pojem v slovenskom práve neexistuje
Napriek tomu sa pojem osobný bankrot veľmi často používa v médiách, aj medzi bežnými
ľuďmi, pretože všetci rozumejú tomu, čo si pod týmto pojmom majú predstaviť
Zjednodušene povedané osobným bankrotom sa je možné za určitých podmienok zbaviť
svojich dlhov
Jedná sa o zákonom stanovený proces, ktorý začína v Centre právnej pomoci a ktoré ho
následne odovzdá na riešenie súdu, kde ešte do procesu vstupuje správca konkurznej podstaty, ktorý sa postará o speňaženie majetku
Najdôležitejším právnym následkom osobného bankrotu je „oddlženie“ dlžníka. Oddlženie,
ako bude ďalej vysvetlené, sa koná formou „konkurzu“, alebo formou „splátkového kalendára“, avšak keď máme na mysli zbavenie sa svojich dlhov bez potreby následného dodatočného a pravidelného splácania, zákonný ekvivalent bude „Oddlženie formou konkurzu“.
Osobný bankrot pod pojmom „Oddlženie“ je možné nájsť v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v štvrtej časti s názvom Oddlženie, v ustanoveniach § 166 – 171c zákona.
Pre jednoduchosť používame v celej tejto metodike pojem „Osobný bankrot“, alebo skratu
OB, pričom tým myslíme Oddlženie, ako výsledok OB formou konkurzu podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

1.2. PROBLÉMY SLOVÁKOV SO ZADLŽOVANÍM
Pokiaľ na internete začneme vyhľadávať informácie, ako sú na tom Slováci s financiami, zistíme,
že nie veľmi dobre. Vedeli by sme označiť tri veľké okruhy, v ktorých sa nám nedarí. Prvým je
finančná gramotnosť, druhým rast zadlženosti obyvateľstva (Nikomu v Európskej únii nerastú
dlhy tak rýchlo ako Slovákom. Bez zábran si požičiavame na bývanie, aj na rozhadzovanie. Podľa
štatistických údajov NBS rastie zadlženosť slovenských domácností každoročne o dvojciferné
percento. Od roku 2014 neklesol medziročný prírastok pod 12,3 %.)1 a následne, keď sa nám
nedarí svoje dlhy dobre splácať, máme na krku príliš veľa exekúcií. Tých je aktuálne na súdoch
viac ako 3,7 milióna. Mnohé z týchto exekúcií sú nevymáhateľné, nakoľko dlžníci sú v takej zlej
finančnej situácii, že nemajú ako tieto svoje pohľadávky zaplatiť. A tak exekúcie „čakajú“ na súdoch, zaťažujú súdy, zaťažujú veriteľov, ktorí vedú tieto pohľadávky ako neukončené a zaťažujú

1

Zdroj: https://www.financnykompas.sk/clanok/pozicky-aj-hypoteky-slovaci-su-rekorderi
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dlžníkov, ktorí sa pre pohľadávky, ktoré nie sú schopní splatiť, zdráhajú zamestnať, aby im exekútor nesiahol na ich plat.
Možnosťou, ako sa z bludnej dlhovej špirály vymaniť, je osobný bankrot či odpustenie niektorých
starých exekúcií – v prijatí tejto legislatívy od marca 2017 a januára 2020 vidieť snahu štátu o riešenie neúnosnej dlhovej situácie niektorých skupín obyvateľstva. Sociálnym pracovníkom sa tak
otvára možnosť v určitých vhodných prípadoch ponúknuť svojim klientom riešiť svoju nezvládnutú dlhovú situáciu aj inak, ako len dohodnutím splátkového kalendára.
1.3. OSOBNÉ BANKROTY PRED MARCOM 2017_UŽ NEPLATNÉ
Osobný bankrot existuje v našej právnej úprave už od roku 2006, unikal však pozornosti širokej verejnosti. Proces vtedy obsahoval natoľko zložité a pre dlžníka nevhodné podmienky, že
sa inštitút osobného bankrotu v praxi využíval len minimálne. V prvom rade, proces sa skladal
z dvoch konaní – konkurzné konanie a konanie o oddlžení. V zásade išlo o to, že dlžník mal prejsť
„skúšobným obdobím“ a až potom „mohol zbankrotovať“. Ďalšia podmienka, ktorá dlžníkov odrádzala od osobného bankrotu bola povinnosť vlastniť majetok minimálne vo výške 1.659,70
EUR, na rozdiel aktuálnej právnej úpravy (od marca 2017), keď osobný bankrot je prístupný aj
osobám, ktoré žiaden majetok nevlastnia. Poplatok za preddavok na odmenu správcu sa znížil
zo 650 na 500 EUR.2
Konanie pred marcom 2017 prebiehalo nasledovne:
1. Konkurzné konanie („skúšobné obdobie“)
Súd najskôr musel v konkurznom konaní uznesením povoliť oddlženie, ktorým sa začala 3 ročná
skúšobná lehota. Dlžník bol povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom (najviac však 70 % svojho celkového čistého príjmu
za uplynulý skúšobný rok). Tieto finančné prostriedky správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelil medzi veriteľov dlžníka. V skúšobnej lehote tiež dlžník mohol robiť právne úkony
len pod dohľadom správcu konkurznej podstaty, ktorý na ne musel dať písomný súhlas.
2. Konanie o oddlžení
Až keď dlžník počas trojročného skúšobného obdobia plnil svoje povinnosti, súd rozhodol o jeho
oddlžení v konaní o oddlžení.
1.4. OSOBNÉ BANKROTY PO MARCI 2017_AKTUÁLNE PLATNÉ S URČITÝMI
ZMENAMI
Od marca 2017 došlo v oblasti osobných bankrotov k zásadnej zmene. Zákon č. 377/2016 Z. z.
zmenil štvrtú časť zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR). Nová právna
úprava osobných bankrotov je vysoko liberálna.3
Dôvodom prijatia novej zákonnej úpravy osobných bankrotov bola potreba spriechodniť možnosť osobných bankrotov na Slovensku. Obrovská zadlženosť obyvateľstva a podnikateľských
subjektov – 3,7 milióna exekúcií na Slovensku priniesli mnoho negatívnych javov. Zjednodušenie

2

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_bankrot-a-novy-zaciatok1

3

Z komentára k ust. § 166, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár, 3. vydanie, M. Ďurica
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podmienok pre osobný bankrot v praxi znamenalo zvýšenie počtu bankrotov z niekoľko desiatok
(maximálne niekoľko sto) prípadov ročne na niekoľko tisíc prípadov ročne.4
Ministerstvo spravodlivosti SR k starej právnej úprave osobných bankrotov uviedlo, že „Exekúcie
spôsobujú mnohým ľuďom nepochybne množstvo problémov v pracovnom aj osobnom živote
a znamenajú veľkú komplikáciu pri návrate do „normálneho“ života. Oddlženie alebo tzv. osobný
bankrot, ktorý by im pomohol rýchlejšie sa z tejto situácie dostať, je dnes pre bežných ľudí prakticky nedostupný. S cieľom pomôcť im prekonať ťažkú životnú situáciu ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje oddlženie fyzických
osôb (tzv. osobný bankrot)“.
Pre porovnanie v roku 2015 bolo v Českej republike podaných viac ako 32.000 žiadostí o osobný
bankrot, pričom za rovnaké obdobie využilo túto možnosť v Slovenskej republike len 391 ľudí.5
Od marca 2017 sa počet osobných bankrotov veľmi výrazne zvýšil a podávanie návrhov má stále
zvyšujúcu sa tendenciu – v roku 2017 (od marca) bolo schválených 7.464 bankrotov formou oddlženia, v roku 2018 to bolo už 14.599 bankrotov. Osobný bankrot formou splátkového kalendára
žiadalo len minimum osôb v roku 2017 aj 2018.
Počet osobných bankrotov po marci 2018
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16 000
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14 000
12 000
8 729

10 000
8 000

7 464

6 000
4 000
2 000

225

134

207

157

0
Rok 2017 splátkové
kalendáre

Rok 2017 konkurzy

Počet schválených návrhov

Rok 2018 splátkové
kalendáre

Rok 2018 konkurzy

Počet podaných návrhov

Zdroj: Výročná správa Centra právnej pomoci 2018

Stúpajúci záujem o osobné bankroty rastie aj v roku 2019. V júli 2019 zbankrotovalo na Slovensku 1.278 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy zbankrotovalo 1.092 občanov
Slovenska, to znamenalo nárast o 17,03 %. V medziročnom porovnaní to pritom predstavovalo
nárast o 72,47 %, keďže v siedmom mesiaci minulého roka bolo vyhlásených 741 osobných ban-

4

V dôvodovej správe k zákonu, ktorý prináša novú formu osobného bankrotu sa uvádza, že počet osôb, ktoré podali
návrh na oddlženie za celé obdobie účinnosti právnej úpravy (od roku 2006) nedosiahol pôvodne očakávané úrovne, ktoré by boli porovnateľné s okolitými krajinami.

5

https://sluby.sme.sk/slub/23/efektivny-institut-osobneho-bankrotu
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krotov. Celkovo bolo od začiatku tohto roka do konca júla na Slovensku vyhlásených 7624 osobných bankrotov, zatiaľ čo počas celého minulého roka ich bolo 5239.6
1.5. ZMENY OD JANUÁRA 2020
Od januára 2020 sa opäť zmenili podmienky v osobných bankrotoch. Zmenu priniesol zákon č.
390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov – takýto je síce názov zákona (novely), no mení sa ním aj zákon o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z., ktorý upravuje osobné bankroty. Zmeny v osobných bankrotoch sú účinné od 1. 1. 2020.
Tak ako od marca 2017 došlo k výraznému uľahčeniu podmienok osobných bankrotov, od januára 2020 dochádza k ich miernemu sprísneniu.
Minister spravodlivosti SR Gábor Gál hovorí o potrebe zatiahnutia záchrannej brzdy tak, aby OB
neskončil ako nástroj pre nepoctivých dlžníkov. Zámerom Ministerstva spravodlivosti SR bolo
spriechodniť na Slovensku osobné bankroty, čo sa aj podarilo. Takáto voľná právna úprava síce
mnohým ľuďom veľmi dáva možnosť veľmi jednoducho vyriešiť svoju neúnosnú dlhovú situáciu,
no zároveň prináša priestor špekulantom nie len vyhnúť sa svojim dlhom, ktoré by v skutočnosti
boli schopní splácať, ale aj si takéto dlhy si s úmyslom neskoršieho osobného bankrotu vytvoriť.
Od januára 2020 sa teda sa sprísňujú pravidlá OB a viac sa bude dbať na poctivý zámer bankrotujúceho.7 Poctivý zámer bližšie opisujeme v samostatnej kapitole.
Rozsah zmeny nie je veľký, týka sa len troch nasledovných bodov:
Požiadať o vyhlásenie bankrotu bude môcť len človek, ktorý je v exekúcii už aspoň rok.
Po novom sa verejnosť aj veritelia dozvedia aj o zrušených bankrotoch, pretože zverejňovať
sa bude aj súdne zrušenie bankrotu, ktoré je zatiaľ neviditeľné (Poznámka: nie každé zrušenie oddlženia je následkom podvodu; niekedy stačí neznalosť zákona alebo zle vyplnené
tlačivá atď.)
Správcovia konkurznej podstaty dostanú právo prešetriť majetok dlžníka tak, aby to malo
vplyv na posúdenie poctivého zámeru pri žiadosti o vyhlásenie osobného bankrotu.

1.
2.

3.

Pre pracovníkov s klientami, ktorí idú do osobného bankrotu sa dotkne hlavne prvý bod, ktorý
sa týka podmienok pre podanie žiadosti o osobný bankrot a je potrebné ho vyhodnotiť k tomu,
či žiadosť o OB je možné podať, alebo nie. Odteraz pri žiadostiach (podávaných od januára
2020) je potrebné zisťovať, či klient je už aspoň 1 rok v exekúcii. Moment, od ktorého sa tento
1 rok počíta, je podľa zákona „vydanie poverenia na vykonanie exekúcie“, ktoré vydáva súd, alebo
od začatia obdobného vykonávacieho konania (napr. daňové exekučné konanie, alebo konanie
vo veciach vymáhania pohľadávok podľa 4. Časti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
ktoré vedie Sociálna poisťovňa /v súčasnosti časté/).
Čo sa týka ďalších dvoch bodov, tieto ovplyvňujú konanie o osobných bankrotoch, avšak až
v štádiu, keď je konanie u správcu konkurznej podstaty, alebo až v prípade, že sa bankrot zruší

6

https://www.teraz.sk/ekonomika/osobny-bankrot-jul-slovensko/341122-clanok.html

7

https://e.dennikn.sk/1627238/kvoli-podvodom-v-bankrotoch-treba-zatiahnut-zachrannu-brzdu-hovori-gabor-gal/?ref=tit
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pre nepoctivý zámer. Majú však vplyv na informovanie klienta o tom, že ich poctivý zámer pri OB
sa odteraz bude prísnejšie posudzovať.
1.6. ZASTAVENIE NIEKTORÝCH EXEKUČNÝCH KONANÍ OD JANUÁRA 2020
Predmetom osobných bankrotov sú nielen dlhy, ale aj exekúcie. S účinnosťou od 1.1.2020 bol
prijatý zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní. Podľa zákona sa staré
exekúcie (= exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017) ukončia. Ukončenie sa netýka exekúcií, ktoré
sa začali po 1. apríli 2017 (odkedy platia nové pravidlá v exekučnom konaní). Stará exekúcia
sa podľa zákona zastavuje v prípade, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a za posledných 18
mesiacov nebol dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 Eur. Počíta sa tiež s výnimkami,
ktorých by sa ukončenie nedotklo. Ide napríklad o vymáhanie výživného, alebo nepeňažného
plnenia. Ak má teda niekto dlh na výživnom, jeho exekúcia sa neukončí.
Pokiaľ sa stará exekúcia zastavila, exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie
a zašle ho najneskôr do 120 dní od jej zastavenia oprávnenému (čiže veriteľovi, nie vášmu klientovi). Zastavenie exekúcie zo zákona platí oprávnený, jedná sa o sumu 35 Eur.
Stopka pre exekúcie však neznamená, že dlžoba automaticky zmizne. Ak bude veriteľ presvedčený, že existuje šanca na získanie peňazí (napríklad dlžník zdedí peniaze), bude môcť podať nový
návrh na začatie exekúcie. Takéto konania bude mať pod gesciou špecializovaný exekučný súd
v Banskej Bystrici.
Tento zákon bol prijatý z dôvodu, že na súdoch je aktuálne viac ako 3,7 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel vedenia exekúcie, účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica
staršia ako päť rokov. A takých exekúcií, kde sa reálne nič nevymáha, je zhruba jeden milión. Veritelia nechávajú tieto exekúcie „ležať“ na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori
a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady. Oprávnený
môže podľa zákona podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa teraz platných
a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.
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2. Základné
podmienky
osobného
bankrotu
2.1. ZÁKLADNÉ PODMIENKY OSOBNÉHO BANKROTU
Zjednodušene povedané, osobný bankrot je proces, v ktorom sa fyzická osoba (aj tá, ktorá
podniká) môže domáhať zbavenia svojich dlhov. ZKV v ustanovení § 166 ods. 1 určuje, že „Každý
platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti“, v nasledujúcich ustanoveniach však zákon vyratúva ešte ďalšie
podmienky, ktoré je potrebné splniť.
Názor správcu konkurznej podstaty: Osobný bankrot /oddlženie konkurzom/ je jednoduchý
a rýchly spôsob ako sa zbaviť svojich dlhov a začať „od nuly“. OB je forma generálnej exekúcie, čo znamená, že konkurzný správca dlžníkovi predá všetok majetok, ktorý má a získané
peňažne prostriedky rozdelí veriteľom dlžníka. Neuspokojené dlhy, až na výnimky, sa stávajú
nevymáhateľnými.
Podmienky osobného bankrotu je možné zhrnúť tak, že o osobný bankrot môže požiadať každá:
+
+
+
+
+
+

Fyzická osoba
Ktorá má záväzky, alebo záväzky z podnikania
Je platobne neschopná
Je proti nej vedené aspoň jedno exekučné konanie (exekúcia)
Má poctivý zámer
A neuplynulo menej ako 10 rokov od predchádzajúceho vyhlásenia osobného bankrotu

Fyzickou osobou je bežný občan a takéto označenie znamená, že osobný bankrot sa nevzťahuje
na právnickú osobu, nakoľko konkurzy právnických osôb podliehajú inému právnemu režimu.
Môže však ísť aj o fyzickú osobu, ktorá podniká.
Pojem záväzok nájdeme v Občianskom zákonníku a venuje sa mu jeho ôsma časť. Podľa § 488
a nasl. záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Záväzky vznikajú z právnych
úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných
skutočností uvedených v zákone.
Inými slovami, záväzok je nejaká skutočnosť, na základe ktorej je jedna osoba povinná niečo
plniť inej osobe. Príkladom vzniku záväzku a následnej aj dlhu je, ak klient poruší svoj záväzok -
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napríklad klient nezaplatil splátku za telefón, pretože takáto povinnosť (záväzok) mu vyplývala
zo zmluvy uzatvorenej s mobilným operátorom (zmluva), alebo klientovi omylom zaslal niekto
peniaze, ktoré nevydal oprávnenej osobe naspäť (bezdôvodné obohatenie), má teda voči tejto
osobe záväzok.
Platobnú neschopnosť vymedzuje ZKR v § 3 ods. 2, tretia veta nasledovne: Fyzická osoba je
platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný
záväzok. Keď dlžník podáva návrh na vyhlásenie osobného bankrotu, súčasťou tohto návrhu je aj
vyhlásenie, že je platobne neschopný. Jedná sa o tzv. domnienku, s tým, že sa jedná o domnienku vyvrátiteľnú. Podľa dôvodovej správy k ZKR Vyvrátená môže byť na začiatku konania samotným súdom („ex ante“ kontrola), alebo v rámci skúmania poctivého zámeru dlžníka na základe
žaloby dotknutého veriteľa („ex post“ kontrola).
Z hľadiska gramatického výkladu je zrejmé, že sloveso „plniť“ je v tzv. nedokonavom vide, ktorý
pomenúva dej, ktorý je nedokončený, stále prebieha, stále trvá. Predpokladom platobnej neschopnosti je skutočnosť, že fyzická osoba nie je schopná ani len čiastočne plniť svoj záväzok.
Neschopnosť plniť svoj záväzok musí byť všeobecná. Musí byť zrejmé, že plnenie záväzku je pre
dlžníka nemožné.8
Za platobnú neschopnosť sa nepovažuje stav, keď dlžník odmieta uhrádzať niektoré finančné
záväzky, pretože ich neuznáva alebo ich odmieta uhradiť z iných dôvodov.9
Vedenie exekučného konania upravuje Exekučný poriadok (EP). Exekúcia predstavuje nútený
výkon súdnych alebo iných rozhodnutí, ktorý realizuje osoba na to štátom určená a splnomocnená, t. j. exekútor. Exekúciu je možné viesť len na základe tzv. exekučného titulu. Exekučný titul
upravuje § 45 EP a v praxi ide hlavne o vykonateľné súdne rozhodnutia, ale môže ísť aj o notárske zápisnice, ktorá obsahuje právny záväzok, oprávnenú a povinnú osobu, právny dôvod,
predmet a čas plnenia a súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou. Okrem exekučného konania
môže ísť aj o tzv. Obdobné vykonávacie konanie, ktoré sa v praxi vyskytne len zriedka, ale pre
úplnosť dodávame, že sa tým myslí najmä daňové exekučné konanie.
Poctivý zámer definuje ZKR jednak pozitívne (§ 166 g, ods. 1), teda čo sa za poctivý zámer považuje a jednak negatívne (§ 166 g, ods. 2), zároveň s definovaním okolností, za ktorých sa na „poctivosť zámeru“ prihliada prísnejšie. Viac informácií je v kapitole o poctivom zámere.
Dlžník je podľa ust. § 166 ods. 2 oprávnený sa domáhať osobného bankrotu najskôr po uplynutí
10 rokov od vyhlásenia predchádzajúceho osobného bankrotu. Je teda na dlžníkovi, aby si zvážil, kedy je pre neho vhodné podať návrh na vyhlásenie osobného bankrotu.

8

Z rozhodnutia NS ČR sp. Zn. 29 Odo236/2003

9

Z uznesenia Okresného súdu Trnava, sp. Zn. 25K115/2015
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2.1. POCTIVÝ ZÁMER
Poctivý zámer je úprimná snaha dlžníka riešiť svoj dlh v medziach svojich schopností a možností.10
Keďže poctivý zámer dlžníka hrá pri oddlžovaní významnú úlohu (a najnovšia novela ZKV túto
skutočnosť ešte zdôraznila), venujeme tejto téme celú kapitolu. Poctivý zámer dlžníka je dôležitý, pretože každý veriteľ, ktorý bol osobným bankrotom dlžníka dotknutý, môže sa domáhať
na súde zrušenia oddlženia dlžníka pre jeho nepoctivý zámer. Je tak možné urobiť až do 6
rokov od vyhlásenia OB. Ak súd zruší oddlženie, všetky dlhy sa opäť stanú splatnými, čiže dlžníkovi sa všetky dlhy „vrátia“.

Pojem „dlhy sa vrátia“ používame v styku s klientami, aby v rámci bežnej reči porozumeli tomu,
čo sa môže stať. Presnejšie by sa však dalo uviesť, že „dlhy sa obnovia“ – tak ako to je uvedené
§166f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z (ZKR) a následne sa premlčia až po 10 rokoch od zrušenia
oddlženia.
Ako sa posudzuje poctivý zámer
Posúdenie poctivého zámeru nie je ponechané na voľnú úvahu, ale ZKV určuje pomocné kritériá,
o ktoré sa je možné oprieť pri takomto posudzovaní. Zákon určuje, kedy dlžník má a kedy nemá
poctivý zámer a kedy sa na dlžníka prihliada prísnejšie a kedy miernejšie.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil
úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak:
+
+
+

poskytoval správcovi konkurznej podstaty a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie,
zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov,

10 Brožúra CPP – Osobný bankrot, str. 2
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+
+

v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu,
prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne
zaradil.

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak:
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel
alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku
veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada,
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol
do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov
sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť
svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal
v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti
mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil
ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné
osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol
iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné
problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu
sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Kto skúma poctivý zámer
Od účinnosti novej podoby OB, čiže od 1.3.2017 platilo, že v rámci konania o osobnom bankrote
síce dlžník poctivý zámer musel mať, no nikto v rámci konania o OB tento poctivý zámer neskúmal. Zákonné ustanovenie stále platí a znie nasledovne:
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý
zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer
dlžníka neskúma.
Inými slovami, poctivý zámer sa vyžadoval, no k jeho preskúmaniu pristupoval len súd a to
až vtedy, ak by niektorý z veriteľov podal na súd návrh na zrušenie oddlženia pre nepoctivý
zámer.
Takáto právna úprava si zaslúžila kritiku – Kontrola „zákonnosti a spravodlivosti“ ex post je
určite najhorší variant, ktorý zákonodarca mohol zvoliť, pretože je v rozpore s právnou istotou účastníkov konania, predovšetkým veriteľov. Súdna kontrola mala byť preventívna, v rámci
ktorej by súd skúmal poctivý zámer dlžníka na základe všetkých relevantných skutočností, ktoré
boli známe pred začatím oddlžovacieho konania. Dodatočná kontrola sa mala vzťahovať len
na závažné skutočnosti, ktoré nastali po povolení oddlženia (v zásade na strane dlžníka), resp.
na nóva, ktoré sa zistili až po povolení oddlženia.11 Názory Ministerstva spravodlivosti SR však
poukazovali na to, že v prvom rade bolo potrebné sfunkčniť proces osobných bankrotov (čo sa
naozaj podarilo) a skúmanie poctivého zámeru by osobné bankroty zabrzdilo.
Od 1. 1. 2020 je možné posudzovať poctivý zámer dlžníka aj v rámci konania o osobnom bankrote. Osobou, ktorá poctivý zámer môže posudzovať nie je súd, ale správca konkurznej podstaty,
ktorý preskúmava majetok dlžníka s zabezpečuje jeho speňaženie. Správca prešetrenie poctivého zámeru vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Aby sme to zhrnuli, aktuálne môže skúmať poctivý zámer:
1. SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY na návrh veriteľa ešte v rámci konania o osobnom
bankrote
2. SÚD po ukončení procesu osobného bankrotu na základe žaloby veriteľa
Zrušenie oddlženia súdom pre nepoctivý zámer
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže,
že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť.
Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.

11

Z komentára k ust. § 166f, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár, 3. vydanie, M. Ďurica
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Rozsudky o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer
Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer sa začína pomaly pretavovať do rozsudkov súdov. Rozsudky súdov nie sú na Slovensku záväzné, môžu však byť návodom k tomu, ako súdy k zrušeniu
oddlženia budú v praxi pristupovať, preto považujeme za potrebné sa nimi zaoberať.
Rozsudky, ktoré zrušujú oddlženie pre nepoctivý zámer je možné nájsť na www.justice.gov.sk
v sekcii „Súdy a rozhodnutia“, ďalej „Rozhodnutia“. Vyhľadávať sa dá podľa spisovej značky, ale
aj slovným označením, napr. „Súd zrušuje oddlženie“.
Veľmi dobrým príkladom, keď súd zrušil oddlženie pre nepoctivý zámer je rozsudok okresného súdu Bratislava I, Spisová značka 8 Odi/2/2018. Žalobcom bola spoločnosť BENTCONT INVESTMENTS, s.r.o., ktorá súd žiadala o zrušenie oddlženia žalovaného, dlžníka W.F, voči ktorému
mala pohľadávku, avšak dlžník podal žiadosť o osobný bankrot, čím sa táto pohľadávka stala
nevymáhateľnou. Žalobca si však myslel, že jeho dlžník nemal pri podaní žiadosti o OB poctivý
zámer a odôvodnil to nasledovne:
+

+
+

+

+
+
+

+
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Za úprimnú snahu riešiť svoj dlh nemožno považovať také správanie dlžníka, keď
napriek preukázanému vysokému príjmu, neuhradil svoj záväzok ani len čiastočne, neprejavil ani minimálnu snahu o uzatvorenie splátkového kalendára, pričom
zamestnaný bol od roku 2016 (OB bol vyhlásený v roku 2018)
Dlžník pred tým, ako požiadal o OB svoje dlhy splácal
Dlžník neuviedol časť svojho majetku – v čase podania návrhu na OB bol dlžník
vlastníkom nehnuteľnosti – garáže, no v zozname aktuálneho majetku, ktorý je
súčasťou návrhu na vyhlásenie OB vyhlásil, že v súčasnosti nevlastní žiaden majetok
Dlžník v návrhu neuviedol pravdivú výšku svojho čistého mesačného príjmu –
na základe porovnania s informáciou od jeho zamestnávateľa o základnej mzde
s tým, že žalobca sa domnieva, že v skutočnosti je jeho príjem vyšší - základná
mzda je navýšená o benefity zamestnávateľa
Dlžník neuviedol správnu výšku svojho záväzku voči veriteľovi
Dlžník v návrhu neuviedol správne subjekty, voči ktorým má záväzky – na základe
porovnania s informáciou od jeho zamestnávateľa
Dlžník zneužil inštitút oddlženia – zo správania dlžníka je možné usudzovať, že
sa chcel vyhnúť zaplateniu svojho záväzku, keď sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh – do času prijatia novely ZKR
(táto bola účinná od 1.3.2017) sa v súdnych sporoch aktívne bránil (aj keď bez
relevantných právnych dôvodov). Avšak na pojednávanie vytýčené už po prijatí
novely ZKR sa už nedostavil, ani odvolanie voči rozsudku už nepodal. Je zrejmé,
že dlžník sledoval skoré podanie návrhu na exekúciu v prospech veriteľa, aby
formálne napĺňal zákonné predpoklady platobnej neschopnosti, spoliehajúc sa
pritom na to, že súd nebude jeho tvrdenia a skutočnú finančnú situáciu skúmať,
oddlží ho a dosiahne tým vyhnutie sa zaplatenia svojho dlhu. Dlžník sa po celú
dobu nepokúsil vec riešiť formou dohody o splátkovom kalendári a dobrovoľne
neuhradil ani časť svojho záväzku.
Súčasné výdavky dlžníka sú neúmerné, o ich opodstatnenosti možno mať pochybnosti, najmä vysoké výdavky na bývanie a oblečenie, ktoré sú nadštandardne vysoké najmä vzhľadom na jeho záväzky.

+

+

Dlžník sledoval výlučne vyhnutie sa splácania dlhu voči veriteľovi, keďže návrh
na OB podal len 20 dní po začatí exekúcie voči nemu (začatie exekúcie je podmienkou OB), čiže hneď ako splnil podmienky pre OB, podal tento návrh.
Keby dlžník nepodal návrh na OB, dlhy by pri jeho príjme vedel splatiť do 4 rokov.

Dlžník bol v konaní o zrušení jeho oddlženia nečinný, k návrhu sa nevyjadril a na pojednávanie
neprišiel.
Súd rozhodol o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer a konštatoval:
+

+
+

Žalovanému nepatrila ochrana pred veriteľmi a možnosť oddlžiť sa osobným
bankrotom, keďže žalovanému dlh vznikol v čase, keď mal príjem, z ktorého by
dlh splatiť vedel.
Žalovaný podal návrh na OB účelovo, aby sa vyhol zaplateniu dlhu.
Súd posudzoval dlžníka prísnejšie – v pracovnom pomere vykonával vedúce funkcie, podnikal, pôsobil ako štatutárny orgán.

Súd sa oprel aj o Nález Ústavného súdu SR, podľa ktorého hlavnou úlohou súdu pri rozhodovaní
o oddlžení je spravodlivo vyvažovať primárny účel oddlženia, čiže záujem na strane dlžníka,
ktorý sa oddlžuje a záujmy stále neuspokojených veriteľov.
Rozhodnutie nespochybňuje ekonomickú a spoločenskú opodstatnenosť oddlženia. Oddlženie je
pre určitú skupinu ľudí jedinou možnosťou, ako sa vymaniť z dlhovej pasce.
Oddlženie však nemožno považovať za spôsob, ktorým sa ktorýkoľvek dlžník môže zbaviť
svojich záväzkov voči svojmu veriteľovi.

2.2. DLHY, KTORÝCH SA NIE JE MOŽNÉ ZBAVIŤ ANI OSOBNÝM BANKROTOM
Podstatou osobného bankrotu je, že pohľadávky veriteľov sa stanú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Existuje však skupina pohľadávok, ktorých sa dlžník nemôže zbaviť ani prostredníctvom
osobného bankrotu. Volajú sa „nedotknuté pohľadávky“ a upravuje ich § 166 c ZKR. Aj keď teda
osobný bankrot dlžníka prebehne, dotkne sa len pohľadávok, ktoré nepatria k „nedotknutým“.
V praxi najbežnejšou z týchto nedotknutých pohľadávok bude výživné na dieťa.
Príklad: Dlžník má dlh vo výške 3000,- Eur voči zdravotnej poisťovni a zároveň má platiť výživné
vo výške 100,- Eur mesačne na svoje maloleté dieťa. Po vyhlásení osobného bankrotu sa dlh vo
výške 3000,- Eur stane voči nemu nevymáhateľný, no výživné je naďalej povinný platiť až dovtedy,
kým mu táto povinnosť nezanikne, a to bez ohľadu na konanie o osobnom bankrote.
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Medzi nedotknuté pohľadávky patrí:
+
+
+
+
+
+

Výživné na dieťa
Zabezpečená pohľadávka
Pohľadávka zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným
konaním
Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi
Peňažný trest podľa Trestného zákona
Nepeňažná pohľadávka

Pohľadávka z pôžičky poskytnutej centrom právnej pomoci

Výživné na dieťa, ako sme už uviedli, bude v praxi zrejme najčastejšia možnosť vzniknutých pohľadávok, ktorých sa osobný bankrot netýka. Zákon č. 36/2005 o rodine upravuje viacero typov
vyživovacích povinností (napr. aj vyživovacia povinnosť detí voči rodičom), medzi nedotknuté
pohľadávky však patrí len vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, s tým, že zákon nešpecifikuje či sa jedná o deti maloleté, alebo plnoleté, z čoho je možné vyvodiť, že sa jedná o maloleté,
aj plnoleté deti.
Zabezpečená pohľadávka, ktorá je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva, tiež nie
je dotknutá osobným bankrotom. V § 8 ZKV nájdeme informáciu, čo zákon považuje za zabezpečovacie právo a síce záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva a zabezpečovací prevod pohľadávky. Najčastejším prípadom bude záložné právo, ktoré upravuje § 151a
OZ nasledovne: Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu
záložného práva (ďalej len „záloh“), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. V praxi sa je
možné so záložným právom stretnúť napr. na liste vlastníctva k nehnuteľnosti, pokiaľ si veriteľ
kúpil svoju nehnuteľnosť na úver a banka si svoje záložné právo voči tejto nehnuteľnosti zaznačila v katastri nehnuteľností.
Pohľadávka zodpovednosti za škodu môže byť buď akákoľvek škoda na zdraví (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, strata na zárobku, náklady spojené s liečením a pod.) spôsobená
dlžníkom, alebo akákoľvek iná škoda spôsobená úmyselným konaním (najčastejšie je preukázaná rozhodnutím súdu – napr. rozbitie automobilu, alebo niekto dlžníkovi nevrátil peniaze a pod.),
vrátane príslušenstva pohľadávky.
Pracovnoprávne nároky mohli voči dlžníkovi vzniknúť, ak napr. bol zamestnaný a spôsobil rozdiel na zverených hodnotách (napr. predavačka má manko na pokladni).
Peňažné tresty môžu dlžníkovi vzniknúť na základe Trestného zákona. Peňažný trest je jedným z druhov trestov podľa § 50 Trestného zákona. Peňažný trest môže súd uložiť od 160 eur
do 331 930 eur páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorým získal alebo sa snažil získať
majetkový prospech.
Nepeňažná pohľadávka je taká pohľadávka, ktorá nie je vyjadrená v peniazoch. Môže ísť napr.
o situáciu, keď je dlžník zaviazaný k vykonaniu nejakej služby zo zmluvy, alebo napr. je povinný
postaviť plot medzi svojím a susedovým pozemkom na základe rozhodnutia súdu.
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2.3. CENTRUM HLAVNÝCH ZÁUJMOV
Dlžník sa môže domáhať zbavenia dlhov osobným bankrotom len v prípade, že má na území
SR v čase podania návrhu na OB centrum hlavných záujmov. Ak má súd pochybnosti, či dlžník
má na území SR centrum hlavných záujmov, kedykoľvek počas konania o OB vypočuje dlžníka,
hlavne ak ide o cudzieho štátneho príslušníka. Ak dlžník podá návrh na OB, hoci na Slovensku
centrum hlavných záujmov nemá, považuje sa to za dôvod na zrušenie OB pre nepoctivý zámer
podľa ust. § 166 g, ods. 2, písm. l) ZKV.
Pojem centrum hlavných záujmov:
+

+

je to miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné
tretími stranami. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby sa za centrum hlavných
záujmov považuje hlavné miesto jej podnikania, ak sa nepreukáže opak
upravuje ho Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

2.4. NEPOSTIHNUTEĽNÁ HODNOTA OBYDLIA
Nový OB priniesol nový inštitút, ktorým je nepostihnuteľná hodnota obydlia. Tento inštitút aspoň
čiastočne chráni dlžníka pred príliš silným dopadom speňaženia celého jeho majetku v prospech veriteľov.
Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname
majetku ako svoje obydlie. Tento inštitút má v konkurze zabezpečiť dlžníkovi po stanovenú dobu
náklady na bývanie, ktoré stratí speňažením jeho majetku, ktorý mu zabezpečoval bývanie.12
Podľa dôvodovej správy k ZKV môže ísť aj o hnuteľnú vec, napr. o príves. Pokiaľ sa obydlie dlžníka
speňaží, suma vo výške 10.000,- EUR sa mu správcom konkurznej podstaty vyplatí na osobitný
účet.
Výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia určila vláda SR nariadením 45/2017 Z. z. na výšku
10.000,- EUR.

12 Z komentára k ust. § 166d, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár, 3. vydanie, M. Ďurica
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3. Formy osobného
bankrotu
Osobný bankrot má podľa zákona dve rôzne varianty, v praxi sa reálne využíva len tá prvá:
A) Konkurz
B) Splátkový kalendár
Ako sme už na začiatku uviedli, keď sa povie „osobný bankrot“, väčšina ľudí si predstaví práve
oddlženie, ktoré sa vykoná cez možnosť A), čiže konkurzom. Pre porovnanie, v roku 2017 sa len
2 % žiadostí o osobný bankrot riešili splátkovým kalendárom, ostatných 98 % sa riešilo konkurzom.
V roku 2018 pripadalo už len 1 % na splátkový kalendár a teda sa 99 % prípadov riešilo konkurzom.
Splátkový kalendár dlžníkov neláka, pretože tento variant predpokladá, že dlžník aspoň čiastočne svoje dlhy spláca. Avšak práve nemožnosť splácania svojich dlhov býva dôvodom, pre ktorý
dlžník ide do osobného bankrotu. Preto si splátkový kalendár vyberá len nepatrné množstvo
dlžníkov. Pre úplnosť ale považujeme za potrebné popísať obe varianty, z ktorých si klienti môžu
vybrať a najmä uviesť dôsledky rozhodnutia sa pre takéto varianty.
Osobné bankroty – pomer konkurzov a splátkových kaledárov za rok 2017 a 2018.

Rok 2017
3%

97 %
Konkurzy – vyhlásených 8 729
Splátkové kalendáre – vyhlásených 225

Rok 2018
1%

99 %
Konkurzy – vyhlásených 15 669
Splátkové kalendáre – vyhlásených 207

Zdroj:
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3.1. ODDLŽENIE FORMOU KONKURZU
Pri oddlžení formou konkurzu klient nemusí spĺňať žiadne špeciálne požiadavky okrem tých,
ktoré sú uvedené v kapitole „Podmienky osobného bankrotu“. Nie je povinnosť mať príjem ani
majetok. Ak však dlžník má majetok, musí počítať s tým, že sa tento majetok speňaží na úhradu
dlhov, pričom sa predpokladá, že dlhy klienta prevyšujú hodnotu jeho majetku. Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Ako prebieha oddlženie formou konkurzu a aké dôsledky má pre klienta
Po vyhlásení konkurzu zároveň dochádza k oddlženiu, čo napr. znamená, že dlžníkovi zostáva
celá mzda (ak je zamestnaný) a nič sa z nej už nezráža. O oddlžení rozhodne súd v uznesení
o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom, bez ohľadu
na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom
ho súd zbavil dlhov. Vyhlásením konkurzu (oddlženie konkurzom) nemožno viesť na majetok dlžníka podliehajúci konkurzu exekúciu, iné vykonávacie konanie – je to dôvod na ich bezodkladné
zastavenie ak sú v nich vymáhané pohľadávky podliehajúce konkurzu (v ňom uspokojované).
Podľa novej úpravy už neexistuje žiadne 3 ročné skúšobné obdobie, na konci ktorého je oddlženie. V súčasnosti je klient oddlžený už vyhlásením OB. Dlžníkovi ostáva v podstate celá mzda,
z ktorej sa už nevykonávajú zrážky. Proces osobného bankrotu už bude riadiť správca konkurznej podstaty a ten ho aj dokončí. Správca je oprávnený nakladať s dlžníkovým majetkom – speňažiť ho. Aj dlžník môže so svojím majetkom nakladať obvyklým spôsobom.
Táto alternatíva je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorí majú veľa dlhov, ich majetok nepostačuje
na ich splatenie a súhlasia s jeho speňažením. Je vhodná aj pre dlžníkov, ktorí nemajú žiaden
majetok a ani žiaden príjem.
3.2. ODDLŽENIE FORMOU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA
+

V prípade splátkového kalendára súd poskytne od doručenia návrhu, za splnenia zákonom
stanovených podmienok, do 15 dní od doručenia návrhu na určenie splátkového kalendára
uznesením dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ustanoví správcu a uloží dlžníkovi povinnosť,
aby zložil na účet správcu paušálnu náhradu. Ďalšou výhodou je odklad všetkých exekúcií,
ktoré sú vedené pre pohľadávky spadajúce pod splátkový kalendár (zo zákona) a v prípade
ak je obydlie vo vlastníctve dlžníka ohrozené dobrovoľnou dražbou môže dlžník písomne
požiadať dražobníka o odklad tejto dražby a taká dražba môže prebehnúť potom až o 6
mesiacov od doručenia tejto žiadosti (ide vhodný nástroj na ochranu pred dobrovoľnými
dražbami).

+

Návrh na splátkový kalendár následne zostaví správca do 45 dní od zloženia preddavku
a bude určený tak, aby dlžník uspokojil pohľadávky, ktoré sú nezabezpečené aspoň vo
výške 30% ich hodnoty a aspoň o 10% vo väčšom rozsahu ako pri oddlžení konkurzom (ak
by sa rozdelil majetok) – podrobné kritéria sú menované v §168c zákona č. 7/2005 Z. z.
(ZKV). Súd tiež zastaví exekučné konania vedené proti dlžníkovi. Konania o nedotknutých
pohľadávkach naďalej prebiehajú. Splátkový kalendár je však veľmi ojedinelý a využíva ho
1% z dlžníkov.
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+

Súd určí tento splátkový kalendár resp. konanie zastaví ak nie sú dané zákonné podmienky.

Na rozdiel od oddlženia konkurzom v ktorom CPP poskytne dlžníkovi pôžičku 500 € na úhradu
preddavku na odmenu správcu, v tomto prípade náklady na preddavok znáša dlžník. Dlžník teda
uhradí 500 € na odmenu pre správcu a okrem toho uhradí odmenu pre ustanoveného advokáta,
ktorá je 140 € a určuje sa rozhodnutím CPP.
Splátkový kalendár je však veľmi ojedinelý a využíva ho približne 1% z dlžníkov. Na tomto mieste
treba zdôrazniť, že ak má dlžník pomerne vysoký príjem (určite vyšší než minimálna mzda; v prípade manželov prihliadajúc na príjmy oboch), je vhodné sa informovať na možnosť podstúpenia
oddlženia splátkovým kalendárom aj v prípadoch ak dlžník nemá žiaden majetok. Na základe
poznatkov z nedávnych rozhodnutí súdov je totiž pri dlžníkoch s vysokými príjmami /aj keď majú
vysoké dlhy a nijaký majetok/ ľahšie dokázať nepoctivý zámer (ako to, že sa pri tak vysokom
príjme vyhli plateniu dlhov) a tým zrušiť oddlženie. (Napriek zrušeniu oddlženia je potom pre takého dlžníka možné vstúpiť do procesu nového oddlženia až po 10 rokoch od prvého oddlženia).
Táto alternatíva je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorých hodnota majetku prevyšuje hodnotu
dlhov, chcú si zachovať svoj majetok a majú príjem, z ktorého môžu splácať svoje dlhy po dobu
5 rokov. Informáciu o potrebných dokladoch Vám poskytne CPP.
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PRÁCA
SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
S KLIENTOM
V OBLASTI
OSOBNÝCH
BANKROTOV

4. Práca sociálneho
pracovníka
s klientom
v oblasti
osobných
bankrotov
V úvode tejto metodickej príručky sme uviedli, že jej spísanie sme zamýšľali hlavne do komunitných centier a pre terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sa primárne venujú Rómom z vylúčených komunít. V tejto kapitole by sme chceli zhrnúť poznatky z tejto práce v našej organizácii,
popísať procesy, v akých pracujeme a ktoré sú dané aj zákonom a zároveň prikladáme pohľad
právnika na dôležité aspekty, ktoré je potrebné pri práci s klientom vo sfére OB zvážiť.
4.1. ODKIAĽ MÔŽE SOCIÁLNY PRACOVNÍK ČERPAŤ INFORMÁCIE
O OSOBNOM BANKROTE
Webstránka Centra právnej pomoci
Na webstránke CPP je možné prečítať si mnoho informácií o osobných bankrotoch, ale tiež o samotnom CPP ako takom.
Brožúra Centra právnej pomoci
Základné informácie o osobnom bankrote je možné získať v brožúrke, ktorú vydalo CPP v marci
2017. Brožúrka je k dispozícii na webstránke CPP v sekcii „Osobný bankrot“, alebo v tlačenej
forme v pobočkách CPP. Brožúra je určená osobám, ktoré majú záujem o OB.
Call centrum CPP
V júni 2019 spustilo CPP svoje nové Call centrum v Leviciach, ktoré funguje ako „klientská linka“
na t.č.: 0650 105 100. Podľa webstrnány CPP bude Call centrum pre občanov k dispozícii 9 pracovníkov vrátane supervízora, a to každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod.
Príslušné CPP
Informácie môžete získať aj priamo v príslušnom CPP, ktoré sú rozmiestnené po celej SR. Okrem
centrály v Bratislave sú to Kancelárie, alebo konzultačné pracoviská, ktoré sú zriadené napr.
na Obecných úradoch. Tieto nefungujú stále, ale na webstránke CPP informujú vopred o svojich
konzultačných dňoch. Vhodnou môže byť schôdzka viacerých sociálnych pracovníkov v kancelárii CPP, kde sa naraz zodpovedia viaceré otázky k téme osobných bankrotov.
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Zákony
+ zákon
+ zákon
+ zákon
+ zákon

č.
č.
č.
č.

7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (o CPP)
233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní

Zákony je možné nájsť napríklad na oficiálnej stránke Ministerstva spravodlivosti SR, v sekcii
„Právne predpisy“, ďalej „Platné právne predpisy Slovlex“, kde je zákon možné nájsť cez „vyhľadávanie“. Do vyhľadávania stačí zadať číslo zákona, alebo časť jeho názvu. Zákon sa ukazuje
v aktuálnej účinnej verzii, pričom je možné zákon prezrieť aj v skôr účinnej verzii a to nastavením
dátumu v kolónke „dátum účinnosti“.
Deň advokácie
Bezplatné konzultácie je možné využiť napr. aj v rámci dňa advokácie (24. apríla 2019). Jedná
sa o konzultácie s advokátmi aj na tému dlhov vo viacerých mestách SR vo vopred určených
hodinách.
Exekútor
Bližšie informácie týkajúce sa konkrétnych exekúcií je možné získať aj u exekútora. Pokiaľ exekútor nebude chcieť poskytnúť informácie Vám bez splnomocnenia od Vášho klienta, je možné, že
bude ochotný poskytnúť informáciu, pokiaľ hovor začne klient a v prípade potreby sa do rozhovoru zapojí aj sociálny pracovník. Najistejšie však je, s exekútorom komunikovať písomne a touto
formou ho napr. požiadať o nazretie do exekučného spisu.
4.2. FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA PRÁCU S KLIENTOM V OBLASTI OB
Dôvera klienta
Riešenie osobného bankrotu nie je pre klienta príjemnou záležitosťou. Podstatným faktorom
v práci s ním bude zohrávať jeho dôvera. A to jednak dôvera klienta k inštitútu osobného bankrotu a jednak dôvera klienta k sociálnemu pracovníkovi.
Dôvera k inštitútu osobného bankrotu do veľkej miery ovplyvňuje skutočnosť, či v danej komunite
už osobné bankroty prebehli, alebo nie. Pokiaľ sa jedná o komunitu, kde OB ešte neprebehli (nikto z komunity ešte neprešiel procesom osobného bankrotu), je možné počítať s tým, že v komunite bude panovať nedôvera k takejto možnosti oddlženia. Pravdepodobne bude potrebné očakávať, že do práce s prvými klientami v komunite bude potrebné investovať viac času a energie,
ako keď procesom OB prejdú viacerí členovia komunity a v komunite už bude známa informácia
o priebehu a následkoch procesu.
Zároveň je v takomto prípade veľmi dôležitým faktorom to, akú dôveru a aké vzťahy majú SP
vybudované s komunitou, prípadne s konkrétnym klientom. Je dôležité klienta hlavne ubezpečiť
(a samozrejme tento sľub dodržať), že všetky informácie, ktoré v rámci sedení ohľadom OB povie, sú dôverné a nebudú bez dovolenia klienta podané iným osobám.
Vplyv životnej úrovne na priebeh osobného bankrotu
Spôsoby práce s klientom v oblasti osobných bankrotov veľmi závisia od lokality, v ktorej sociálny pracovník pôsobí. Základným určujúcim faktorom je životná úroveň komunity, s ktorou súvisí

28 /

aj majetok, vzdelanie, schopnosť samostatne komunikovať s úradmi a ovládanie slovenského
jazyka klienta.
Práca v komunite s veľmi nízkou životnou úrovňou si bude od sociálneho pracovníka vyžadovať väčší podiel pomoci SP. V takýchto komunitách poskytujeme širokú formu pomoci klientom,
od vysvetľovania celého procesu a následkov, cez sprevádzanie klientov do Centra právnej pomoci, preberanie zásielok pre klientov od CPP, pomoc s vybavovaním podkladov a príloh k žiadosti o OB, pomoc s vyplnením tlačív k OB. V takýchto lokalitách je možné počítať s pomocou
klientom od vysvetlenia celého procesu až po asistenciu s hradením poplatkov (pomoc pri vypisovaní šekov) po vyhlásení osobného bankrotu a je možné počítať s tým, že klientom je potrebné
opakovať princípy a postupy OB viac krát a vo viacerých fázach OB.
Práca s klientami závisí aj od ich schopnosti pochopiť niektoré procesy, napr. viacerí klienti sa
domnievali, že ich oddlženie prebehne už vďaka návšteve KC.
Práca v komunite s lepšou životnou úrovňou, kde klienti sami bežne komunikujú s úradmi a najmä kde už niektorí členovia komunity prešli procesom OB sa často stane, že prvé stretnutie
v CPP už absolvujú klienti sami. Za SP tak prídu už s papiermi a žiadajú o pomoc len s ich vyplnením. Po tom ako SP pomôžu vyplniť klientom tlačivá, je možné, že klienti už žiadosť podajú
sami a SP sa nedozvedia spätnú väzbu o tom, či OB bol vyhlásený, resp. ako proces OB dopadol,
najmä vo väčších komunitách, kde SP nie sú v kontakte s celou komunitou.
4.3. ZORIENTOVANIE KLIENTA V JEHO SITUÁCII
Nie všetci klienti sú rovnako zorientovaní vo svojej vlastnej situácii. Niektorí klienti rozumejú
tomu, že majú problém, no nevedia určiť jeho rozsah a svoje možnosti, boja sa pretože im exekútor už siahol na výplatu, niektorí sa dokonca obávajú, že za svoje dlhy by mohli ísť do väzenia.
Rozhovorom s klientom môže sociálny pracovník pomôcť tým, že ho zorientuje v jeho situácii
a pomenuje rozsah možných dôsledkov pre klienta a spôsob riešenia problémov.
Pre klientov je pomáhajúce, pokiaľ im SP pomôže ozrejmiť výrazy, ktorým nerozumie. Najčastejšími výrazmi, ktoré je potrebné klientom ozrejmiť, sú nasledovné pojmy:
Veriteľ – osoba, ktorej klient dlhuje peniaze, napríklad z dôvodu, že podpísal zmluvu, v ktorej sa
zaviazal mesačnej hradiť nejakú sumu.
Dlh – Je predmet záväzku dlžníka voči jeho veriteľovi. Dlh klientovi vznikne najčastejšie zo zmlúv,
ktoré uzatvorí, ale môže vzniknúť aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia (napríklad
ak klientovi niekto niečo dal, hoci nebol právny dôvod k tomu, aby mu to dal), alebo zo zákona.
Exekútor – štátom určená a splnomocnená osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (tzv. exekučná činnosť). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.
Exekúcia – nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktorú vykonáva exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba s postavením verejného činiteľa. V prípade, že vykonateľné rozhodnutie ukladá dlžníkovi povinnosť zaplatiť dlh a on tak v určenej lehote dobrovoľne neurobí, jeho
veriteľ je oprávnený na základe tohto rozhodnutia, ktoré je zároveň exekučným titulom, začať
s exekúciou.
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Rozdiel medzi exekúciou a osobným bankrotom
Exekúcia
V exekúcii exekútor vymáha od dlžníka jeho CELÝ DLH, spolu s trovami exekúcie a exekúcia sa
skončí až úplným vymožením dlhu. Exekúcia môže trvať neobmedzený čas, aj celý život, dokonca dlh možno aj zdediť. Aj v prípade úplného vymoženia dlhu v exekúcii, ak má dlžník ďalší dlh,
tak exekútor vymáha nový dlh opäť do celého vymoženia.
Osobný bankrot
Hlavný rozdiel a výhoda OB oproti exekúcii je tá, že konkurzný správca rozpredá len ten majetok, ktorý dlžník má v čase vyhlásenia konkurzu a po čiastočnom uspokojení veriteľov z neho,
až na výnimky VŠETKY DLHY DLŽNÍKA SA STÁVAJÚ VOČI DLŽNÍKOVI NEVYMÁHATEĽNÉ. Jedným
z následkov OB je totiž oddlženie. Uvedené platí aj v prípade, že dlžník žiaden majetok nemá.
4.4. AKO VIESŤ ROZHOVOR SO ZADLŽENÝM KLIENTOM
Najmä v prípadoch, keď klient nekoná samostatne a nemá predstavu o tom, ako svoju dlhovú
situáciu riešiť, alebo mu nie je príjemné o svojej dlhovej situácii rozprávať, je vhodné rozhovor
s klientom viesť spôsobom otvorených otázok. Rozhovor možno začať tým, aká je klientova aktuálna životná situácia. Z rozhovoru vyplynie, či je možné a vhodné klientovu dlhovú situáciu riešiť
osobným bankrotom, alebo inak. Pri rozhovore je potrebné sa zamerať na zistenie toho, aké má
klient dlhy, príjmy, majetok a výdavky. K tomu, aby SP vedel poradiť klientovi v dlhovej situácii, je
potrebné, aby si urobil akýsi „finančný audit“ jeho majetkovej situácie. Pomôcť by v tom mohla
nasledovná tabuľka s príkladmi kladených otázok:
Dlhy

Príjmy

Majetok

Výdavky

Voči akým subjektom
a v akej výške máte
dlhy?
Ako sa Vám ich darí
splácať?
Dlhy platíte na základe
čoho (splátkový kalendár, zmluva, iné)?

Ste zamestnaný?
Kde? Aký máte z tejto
činnosti príjem? Poberáte sociálne dávky?
Máte aj iný príjem?
(napr. niekomu ste
požičali peniaze?)

Aký máte majetok:
• nehnuteľnosti*
• hnuteľné veci
• cenné papiere
• záväzky iných osôb
voči klientovi
• iné práva (napr.
zdedené autorské
majetkové práva)

Aké máte výdavky
v súvislosti s:
• bývaním
• zdravím
• rodinou
• prácou

*Nehnuteľný majetok klienta je možné overiť aj na https://www.katasterportal.sk/kapor/, kde je
možné vyhľadávať nehnuteľnosti podľa mena a dátumu narodenia pre určité katastrálne územie.
Toto bude vhodné v prípadoch, keď klient vie, že má nejaký majetok, ale nevie presne aký – hlavne v prípadoch, ak napr. zdedil majetok len v nejakom zlomku, spolu s ďalšími inými dedičmi. Niekedy sa môže stať, že klient vie, že má majetok, ale po overení listu vlastníctva na katasterportali
sociálny pracovník zistí, že klient daný majetok vlastní spolu s ďalšou osobou, prípadne v inom
podiele, ako si klient pamätal.
Pokiaľ má klient dlhov viac a je potrebné sprehľadniť jeho dlhovú situáciu, je možné si pomôcť aj
spísaním informácií do tabuľky, napr. v takejto forme:
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Dlhy
Názov/meno
veriteľa

Výška splátky mesačne

Výška pôvodného dlhu

Nesplatená
čiastka

Aktuálne
omeškanie
so splátkami

Poznámka*

x mesiacov
x mesiacov
x mesiacov
x mesiacov
Spolu
* tu je možné uviesť, či sa jedná o exekúciu, splátkový kalendár, alebo platby na základe uzatvorenej
zmluvy

Na čo sa pri pohovore s klientom z právneho hľadiska sústrediť
V prípade, že SP uvažuje o tom, že klientovi odporučí OB, zásadnou a prvou otázkou musí byť, či
je proti klientovi vedená exekúcia alebo iné vykonávacie konanie v trvaní aspoň 1 rok, nakoľko
existencia exekúcie je hlavnou podmienkou pre vstup do konkurzu na majetok fyzickej osoby =
osobného bankrotu. Bez aktuálne vedenej exekúcie nie je možné do OB vstúpiť. Následne je potrebné zistiť, či je klient schopný svoje záväzky splatiť alebo splácať. Ak nie je toho schopný,
tak OB (alebo splátkový kalendár „SK“) môže byť pre klienta riešením. OB je vhodný pre každého dlžníka, ktorý je fyzická osoba (aj podnikateľ) v exekúcii, ktorý nie je schopný plniť svoje
záväzky t.j. splatiť svoje dlhy. Význam má OB však pre takého dlžníka, ktorý nemá žiaden majetok,
alebo hodnota jeho dlhov prevyšuje hodnotu jeho majetku. V exekúcii totiž dlžník o svoj majetok
príde tak či tak, no jeho dlhy sa tým aj tak nesplatia, kým v OB dlžník príde o celý svoj majetok,
ale až na výnimky (nedotknuté pohľadávky) všetky dlhy dlžníka sa voči nemu stanú nevymáhateľné. Klient v exekúcii však väčšinou už žiaden majetok nemá. Treba však zistiť či jeho záväzky
prevyšujú hodnotu jeho majetku – v tom prípade sa pôjde cestou OB, čo je 99% všetkých prípadov. Ak hodnota majetku prevyšuje hodnotu záväzkov, resp. klient má príjem, tak vhodným bude
splátkový kalendár.
Konkurzný správca radí: Časté chyby dlžníkov
Veľmi častou chybou dlžníkov pri OB je dožadovanie sa osobného bankrotu bez toho, aby
voči nim bola vedená exekúcia, alebo iné obdobné konanie, prípade situácia, kedy dlžník má
majetok vyššej hodnoty ako sú jeho dlhy. Je povinnosťou dlžníka pripraviť si podklady k OB
najmä doklad o tom, že je voči nemu vedená exekúcia a následne Centrum právnej pomoci
podá návrh na vyhlásenie OB na príslušný súd.
4.5. ČO MUSÍ KLIENT ZVÁŽIŤ – NÁSLEDKY OSOBNÉHO BANKROTU
Osobný bankrot je aktuálne jednoduchá možnosť, ako sa zbaviť svojich dlhov. Avšak je potrebné
povedať, že osobný bankrot má pre klienta viaceré dôsledky, o ktorých by mal vedieť skôr, ako
o OB požiada.
Klient bude mať navždy zápis v obchodnom vestníku, prípadne iných registroch
+ V prvom rade informácia o tom, že klient prešiel osobným bankrotom bude navždy zaznamenaná v Obchodnom vestníku. Uvedené znamená, že každý možný budúci veriteľ si bude
môcť overiť, či klient prešiel bankrotom alebo nie. Ak klienta banka vyhodnotí ako rizikového,
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k úveru či pôžičke sa pravdepodobne nedostane, prípadne môže od klienta vyžadovať lepšie
zabezpečenie úveru – spoludlžníci, záložné právo a pod.
+

Ak je vyhlásený konkurz s oddlžením na fyzickú osobu, veriteľ si prihlási pohľadávku proti
dlžníkovi. Ak počas konkurzu dôjde k čiastočnému uspokojeniu prihlásených pohľadávok,
v zostatku neuspokojenej časti sa pohľadávky stávajú nevymáhateľné. Neznamená to zánik
pohľadávky, znamená to len toľko, že veriteľ ich nemôže ďalej vymáhať. Preto z tohto dôvodu
nedôjde ani napr. k výmazu dlžníka zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. Podobne je to
aj pri oddlžení formou splátkového kalendára, pohľadávky neuhradené splátkovým kalendárom sú nevymáhateľné.

Klient bude musieť uhradiť poplatok za OB
V prípade, že klient sa rozhodne ísť do osobného bankrotu, je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 500 Eur. Tieto peniaze klientovi požičia Centrum. Zaujímavosťou je, že pri oddlžení konkurzom
CPP vždy dlžníkovi požičiava peniaze (dlžník nemá možnosť si vybrať, že pôžičku od CPP nechce,
pretože má vlastné peniaze).
+

Okrem tejto sumy v procese bankrotu nebude klient hradiť žiadnu ďalšiu sumu, ani ak nemá
žiaden majetok. Ak má majetok, prípadné ďalšie trovy si správca zabezpečuje z majetku
dlžníka, ktorý speňažuje – rozpredáva.

Klient v manželstve spôsobí stratu majetku aj svojmu manželovi
+ Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – BSM vyhlásením konkurzu zaniká. V prípade, ak
manželia vlastnia spolu dom, byt, hnuteľné veci alebo iné nehnuteľné veci a jeden z nich
vstúpi do bankrotu, tak všetok tento majetok v BSM bude v konkurze speňažovaný v prospech veriteľov. V prípade, že by sa však rozhodli pre vstup do OB obidvaja manželia, tak
by majetok manželov, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve, spadal do toho konkurzu,
v ktorom bol návrh na vyhlásenie konkurzu podaný na súd skôr.
Klient si bude môcť ponechať len tzv. „Nepostihnuteľnú hodnotu obydlia“.
+ Ak je v OB speňažovaný taký majetok, ktorý je obydlím (obydlím sa rozumie obývateľná vec,
ktorú dlžník v návrhu na vyhlásenie konkurzu ako svoje obydlie označí) obidvoch manželov, tak každý z manželov má nárok na tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia (ide o sumu
10.000,- EUR pre každého z manželov). Správca je teda povinný vydať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia aj manželovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz a rovnako aj druhému
manželovi. Toto sa však nerealizuje jednou platbou, ale postupným uvoľňovaním finančných
prostriedkov v prospech dlžníka v dobe 3 rokov z tzv. osobitného účtu dlžníka, ktorý v jeho
prospech správca zriadi.
Dlžník možno bude musieť obhájiť svoj poctivý zámer
+ Dlžník musí mať pri OB poctivý zámer, čo napr. znamená, že sa snažil svoj dlh splatiť, snažil
sa získať zamestnanie atď. Výslovne poctivý zámer dlžník nemá, ak napr. v návrhu na OB
uviedol nepravdivú informáciu, bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa.
+
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Poctivý zámer dlžníka je zásadný v tom smere, že veriteľ dlžníka má právo, v prípade nepoctivého zámeru dlžníka, domáhať sa na súde zrušenia oddlženia – zániku vymáhateľnosti
dlhov dlžníka a to do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu, čím sa vymáhateľnosť dlhov obnovu-

je. OB však nezaniká vymáhateľnosť všetkých dlhov dlžníka, existujú výnimky napr.: pôžička
500,- EUR od Centra, výživné na dieťa, pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú
na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním (náhrada škody spôsobená trestným činom).
Na každú novú pôžičku sa už OB nevzťahuje
+ Ak si dlžník vezme nový úver po vyhlásení OB tak tento už musí splatiť nakoľko sa naň oddlženie nevzťahuje.
Živnostník, musí požiadať o výnimku
+ Živnostník musí príslušný živnostenský úrad požiadať o výnimku (žiadosť o odpustenie prekážky k prevádzkovaniu živnosti, § 8 ods. 1, ods. 3 živnostenského zákona), ktorá sa prikladá k žiadosti o osobný bankrot. Na bližšie informácie je potrebné sa opýtať na príslušnom
živnostenskom úrade.
Oddlženie si vyžaduje časovú investíciu
+ Oddlženie si vyžaduje značnú časovú investíciu – sedenie s SP, spísanie tlačív, získanie podkladov, ako napr. výpisu exekúcií, absolvovanie konzultácie v CPP, odovzdanie tlačív na CPP,
následne proces oddlženia nejaký čas trvá a je potrebné s tým tiež rátať.
ROZHODNUTIE, ČI ÍSŤ DO OSOBNÉHO BANKROTU
Mnoho SP, najmä ktorí ešte nemajú skúsenosť s OB si kladie otázku, či je možnosť OB pre klienta
dobrá a či mu ponúknutím tejto možnosti neuškodia. V prvom rade je potrebné uviesť, že ide
o zodpovednosť klienta, SP len klientovi poskytne informácie, ktoré mu pomôžu sa rozhodnúť.
Centrum právnej pomoci nevyhodnocuje, či je pre klienta vhodné ísť do OB, prípadne v ktorej forme (konkurz, alebo splátkový kalendár). CPP je len inštitúciou, ktorá od klientov prijíma žiadosti
o OB. Predpokladá sa, že klient si na základe svojej vlastnej situácie má vyhodnotiť svoj postup
sám. Zamestnanci CPP však v rámci konzultácie možno zodpovedia otázky, ktoré pomôžu pri
rozhodovaní o tom, či sa jedná o situáciu vhodnú pre riešenie prostredníctvom OB.
Zákon, ani CPP neuvádza výšku dlhov, pri ktorých je možné sa oddlžiť, no vzhľadom na už uvedené dôsledky osobných bankrotov a potrebné hradenie poplatku vo výške 500,- EUR, neodporúčame v našej organizácii pustiť sa do procesu osobného bankrotu, pokiaľ dlhy klienta neprevyšujú aspoň 1.000,- EUR.
Konkurzný správca radí: Kedy je osobný bankrot vhodný
Ak má dlžník dlhy prevyšujúce hodnotu jeho majetku, tak je určite lepším riešením osobný
bankrot. Avšak, v prípade ak je hodnota jeho majetku vyššia ako jeho dlhy, splátkový kalendár a zachovanie časti majetku bude pre dlžníka výhodnejšie.
OB je vhodný pre každého dlžníka, ktorý je fyzická osoba (aj podnikateľ) v exekúcii, ktorý nie
je schopný plniť svoje záväzky t. j. splatiť svoje dlhy. Význam má OB však pre takého dlžníka, ktorý nemá žiaden majetok, alebo hodnota jeho dlhov prevyšuje hodnotu jeho majetku.
V exekúcii totiž dlžník o svoj majetok príde tak či tak, no jeho dlhy sa tým aj tak nesplatia,
kým v OB dlžník príde o celý svoj majetok, ale až na výnimky všetky dlhy dlžníka sa voči nemu
stanú nevymáhateľné.

Po vyjasnení si dlhovej situácie klienta je čas obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.
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5. Centrum právnej
pomoci
5.1. CPP – JEDINÁ INŠTITÚCIA PRE PODANIE ŽIADOSTI O OB
Ako prvé považujeme za potrebné zdôrazniť, že Centrum právnej pomoci je na Slovensku jedinou inštitúciou, prostredníctvom ktorej sa je možné oddlžiť. Presnejšie povedané, účinne podľa
zákona podať žiadosť o osobný bankrot je možné len v Centre právnej pomoci, resp. v jeho
príslušnej kancelárii. Zmieňujeme sa o tejto skutočnosti z dôvodu, že určité pochybnosti môžu
vyvolávať tzv. „oddlžovacie spoločnosti“, o ktorých sa zmieňujeme v samostatnej kapitole nižšie.
Každopádne, pokiaľ Váš klient má záujem podať žiadosť o osobný bankrot, je potrebné ho vždy
nasmerovať na kanceláriu Centra právnej pomoci, v ktorej okruhu klient býva, resp. má „centrum hlavných záujmov“ (definícia v samostatnej kapitole). Rovnako aj táto príslušná kancelária
CPP je inštitúciou, ktorá je relevantná pre podanie všetkých informácií týkajúcich sa podania žiadosti o osobný bankrot a v prípade, že kancelária CPP by podala inú informáciu, aká je uvedená
v tejto metodike, je potrebné riadiť sa inštrukciami tejto kancelárie CPP.
Zo zákona ZKV, § 166k: Povinné zastúpenie dlžníka pri oddlžení
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára,
až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

ODDLŽOVACIE SPOLOČNOSTI – HROZBA ZÁMENY S CENTROM PRÁVNEJ
POMOCI
Je dôležité zmieniť sa aj o spoločnostiach, ktoré ponúkajú tzv. oddlženie – oddlžovacie spoločnosti, napríklad spoločnosti ako „Bonato, s.r.o.“, alebo „Prvá oddlžovacia, s.r.o.“, a ďalšie. Tieto
spoločnosti používajú niektoré zavádzajúce pojmy, napr. „vieme Vám garantovať osobný bankrot“, alebo „oddlžili sme už tisíce ľudí“. Jedinou inštitúciou, prostredníctvom ktorej je na Slovensku možné žiadať o OB, je Centrum právnej pomoci. Možnosť OB je garantovaná jedine zákonom
a podaním žiadosti o OB v CPP. Jediným oprávneným orgánom na vyhlásenie oddlženia je súd
a nikdy nie súkromná spoločnosť (s.r.o.).
Podľa neoficiálnych informácií, ktoré sa k nám dostali, si oddlžovacie spoločnosti od klientov
pýtajú len za vyplnenie tlačív pre OB, ktoré sa podávajú na CPP sumu od 200,- EUR vyššie. CPP
pritom poskytuje bezplatné školenia, ako tieto tlačivá vyplniť a Komunitné centrá a TSP taktiež
pomáhajú klientom s vyplnením tlačív bezplatne.
Niektorí klienti, ktorí s týmito spoločnosťami prišli do kontaktu verili, že suma 200 EUR, ktorú
spoločnosti zaplatili, je za proces osobného bankrotu. Nevedeli, že v skutočnosti je jedinou inštitúciou, ktorá im môže sprostredkovať OB práve Centrum právnej pomoci. Zároveň nevedeli,
že službu – pomoc s vypísaním formulárov potrebných pre OB im rovnako vie poskytnúť aj Terénny sociálny pracovník, či Komunitné centrum bezplatne. Týchto klientov môže prekvapiť, keď
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po vyhlásení Osobného bankrotu majú splácať Centru právnej pomoci ďalších 500 EUR, ktoré sú
v skutočnosti jedinou čiastkou, ktorú je za OB potrebné zaplatiť.
5.2. ĎALŠIE MOŽNOSTI POMOCI CPP
CPP zabezpečuje agendu osobných bankrotov od 1. marca 2017, čo bolo pre CPP značným
rozšírením jeho pôvodnej agendy. Povodne však CPP slúžilo a naďalej aj slúži na ochranu práv
a zabezpečenie právnej pomoci pre každého, kto nemá peniaze, ani majetok, aby si takúto
pomoc zabezpečil sám. CPP tak môže byť nápomocné aj ľuďom z marginalizovaných rómskych
komunít, ktorí potrebujú riešiť svoje právne otázky, ktoré sú napríklad otázky zložitejšieho právneho charakteru a TSP, alebo SP z komunitného centra nemajú (vedomostnú) kapacitu sa týmito
prípadmi zaoberať, v prípadoch ak sa nejedná o základné sociálno-právne poradenstvo, ale
o zložitejší právny problém.
Oblasti práva, v ktorých môže CPP poskytnúť právnu pomoc:
+

+
+
+
+
+

Občianskoprávne (spory o nájom alebo vlastníctvo bytu, vysporiadanie bezpodielového
vlastníctva manželov, nezaplatenie pôžičky, náhrada škody na zdraví a majetku, ochrana
spotrebiteľa,...)
Rodinnoprávne (platenie výživného, zverenie dieťaťa do výchovy, rozvod,...)
Pracovnoprávne (neplatnosť výpovede zo strany zamestnávateľa, pracovné podmienky,...)
Obchodnoprávne (spor z úverovej zmluvy s bankou, spor zo zmluvy o vkladovom účte,...)
Konania pred súdom v správnom súdnictve (konanie o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, konanie pri nečinnosti správneho orgánu,...) 13
A vo vyššie uvedených veciach aj v konaní pred Ústavným súdom SR

V trestných veciach CPP právnu pomoc neposkytuje, pretože to nepatrí do jeho kompetencie. Avšak ak v trestnej veci odkáže súd CPP s nárokom na náhradu škody na civilné konanie, v týchto
veciach CPP právne služby poskytuje.
Na webstránke CPP je možné nájsť informáciu, v akých variantoch CPP poskytuje právnu
pomoc:
Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má klient/klientka vtedy, keď spĺňa
súčasne tieto tri podmienky:
1) nachádza sa v stave materiálnej núdze – v stave materiálnej núdze sa klient/klientka nachádza vtedy, keď jeho/jej príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima a využívanie
právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.
2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu – ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej
pomoci, po jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok dôkazov.
3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom – splnenie tejto
podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje

13 Informácie z webstránky CPP
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sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu
nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).
Právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou 20% trov právneho zastúpenia má
klient/klientka vtedy, keď spĺňam súčasne tieto tri podmienky:
1) môj príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôžem si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,
2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,
3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.
Splnenie týchto podmienok posudzuje centrum vždy pred samotným poskytnutím právnej pomoci.
Životné minimum sa upravuje vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Životné minimum platné od júla
2019 je:
+
+
+

210,20 EUR mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
146,64 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
95,96 EUR mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

5.3. KANCELÁRIE CPP
Centrála CPP sa nachádza v Bratislave, no jeho kancelárie s konzultačné pracoviská sa nachádzajú po celom Slovensku. Rozdiel medzi kanceláriou a konzultačným pracoviskom je v tom, že
Kancelária má svoje stále sídlo aj organizačnú štruktúru, vedie ju vedúci kancelárie, kým konzultačné pracovisko je vysunutým pracoviskom kancelárie, keď pracovníci CPP dochádzajú v určitom intervale, napr. 1 x týždenne a nachádza sa väčšinou na obci v rámci obecnej samosprávy.
Centrum právnej pomoci má 15 kancelárií v nasledovných mestách:
Banská Bystrica, Bratislava, Humenné, Komárno, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Svidník, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žiar nad Hronom, Žilina.
V súčasnosti Centrum rozšírilo konzultačné pracoviská na počet 28:
Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Fiľakovo, Galanta,
Giraltovce, Ilava, Jelšava, Levoča, Levice, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové
Zámky, Považská Bystrica, Prievidza, Rožňava, Senica, Skalica, Stará Ľubovňa, Spišská Nová
Ves, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš.
Kontakty a otváracie hodiny CPP je možné nájsť tu: https://www.centrumpravnejpomoci.sk/sekcia/2-kontakt
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6. Ako prebieha
proces osobného
bankrotu
6.1. AKO DLHO TRVÁ OSOBNÝ BANKROT
Najmä v prípadoch, keď sa klient nachádza v naliehavej situácii, bude pre neho podstatná informácia o tom, ako rýchlo bude oddlžený, napr. v prípade, že sa klient zamestnal, exekútor mu
strháva časť mzdy a klient potrebuje vedieť, ako dlho mu ešte exekútor mzdu bude strhávať.
Konanie na CPP aj na súde je veľmi rýchle, no dĺžka OB závisí aj od spolupráce klienta. Osobný
bankrot v ideálnom prípade môže prebehnúť do 6 mesiacov.
Ako dlho trvá osobný bankrot a jeho jednotlivé štádiá

Objednanie sa na úvodnú konzultáciu
Do cca 2 – 3 mesiacov
Podľa vyťaženosti danej kancelárie CPP

Úvodná konzultácia v CPP
Záleží od klienta, ako rýchlo tlačivá vypíše a dohodne si termín na ich odovzdanie

Podanie tlačív na CPP
Ak sú tlačivá v poriadku, CPP vydá do 30 dní rozhodnutie
o priznaní nároku na právnu pomoc a následne cca do 1 mesiaca podá žiadosť na súd

CPP podáva tlačivá na súd
Do 15 dní od doručenia návrhu od CPP

Súd vyhlasuje OB
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6.2. ÚVODNÁ KONZULTÁCIA V CPP
Prvotným kontaktom s Centrom právnej pomoci v oblasti osobných bankrotov je „Úvodná konzultácia“. Na konzultáciu sa je väčšinou potrebné vopred sa objednať. Absolvovanie úvodnej
konzultácie je podmienkou pre podanie žiadosti o OB.
Termín pre úvodnú konzultáciu
Čakacie lehoty na konzultáciu záležia od počtu požiadaviek pre osobné bankroty v danom obvode pre danú kanceláriu. Dlhé čakacie lehoty boli v Banskej Bystrici, či Bratislave - v čase najväčšieho návalu po marci 2017 dostal klient termín až o rok. Aktuálne je to s čakacími lehotami
oveľa lepšie, napr. ku koncu januára 2020 ste mohli dostať februárový termín 2020 v Bratislave,
Malackách, Svidníku, či Brezne, marcový termín v Galante, Banskej Bystrici a vo Veľkom Krtíši by
ste dostali termín na máj. Prešov, či Humenné vybavovali úvodné konzultácie priebežne. Samozrejme, tieto termíny sa menia podľa počtu žiadateľov o OB. Niektoré konzultačné pracoviská, či
kancelárie majú určené dni, v ktoré sa pravidelne konajú úvodné konzultácie. Na konzultáciu sa
je možné objednať na linke CPP: 0650 105 100.
Ako prebieha úvodná konzultácia
Podľa počtu žiadateľov o osobný bankrot robia kancelárie CPP úvodné konzultácie individuálne, alebo skupinovo. Pokiaľ prebieha konzultácia skupinovo, konzultácia trvá približnej 1 hodinu
a zíde sa na nej viacero žiadateľov o OB, kde pracovník Centra právnej pomoci vysvetľuje záujemcom o OB:
A. Základné princípy OB
Tu sa dozviete o základných podmienkach, za ktorých môžete žiadať o OB, čo je obvyklý pobyt,
na aké pohľadávky sa OB nevzťahuje (nedotknuté pohľadávky), dôsledky osobného bankrotu
na dlžníka, ale napr. aj na jeho spoludlžníka, či manžela, čo je poctivý zámer.
B. Spôsob, ako vyplniť tlačivá potrebné k OB
Centrum právnej pomoci klientom vysvetlí, ako správne vyplniť tlačivá a upozorní na najčastejšie chyby, ktoré klienti pri ich vypĺňaní robia. V rámci daných časových možností CPP poradí aj
správne vyplnenie pre toho - ktorého klienta podľa jeho špecifickej situácie.
Pokiaľ sa plánujete s klientom zúčastniť konzultácie, je vhodné, aby ste už mali prebratú jeho
dlhovú situáciu, v ktorej sa nachádza s tým, že na konzultácii preberiete s pracovníkom CPP už
konkrétne otázky k dlhovej situácii Vášho klienta. Keďže súčasťou konzultácie je preberanie vyplnenia tlačív k OB, je vhodné vopred mať zistené, či CPP rozdá na konzultácii dané tlačivá, alebo
je potrebné si ich priniesť. Zároveň sa pri objednávaní termínu opýtajte, či môžete na úvodnú
konzultáciu prísť spoločne s klientom.
6.3. VYPLNENIE TLAČÍV K OSOBNÉMU BANKROTU
Pre podanie žiadosti o osobný bankrot je potrebné vyplniť niekoľko tlačív, ktoré sa nachádzajú na stránke CPP tu: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc/osobny-bankrot

M ETO DIKA PR E PR ÁCU S OD D L Ž OVA N ÍM K L I E N TOV V OB L AS T I OS OB N ÉH O B AN K R OT U

/ 39

Jedná sa o tieto tlačivá:
1)
2)
3)
4)
5)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení
Zoznam majetku dlžníka
Zoznam majetku dlžníka, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch
Zoznam veriteľov dlžníka
Životopis dlžníka, aktuálna životná situácia a zoznam spriaznených osôb

Je potrebné počítať s tým, že vyplnenie tlačív zaberie veľa času. Pokiaľ pracujete s klientom,
ktorý potrebuje Vašu pomoc pri vypĺňaní tlačív, je potrebné vyhradiť si na toto vyplnenie viac
sedení, napríklad 3 sedenia.
Tlačivá je potrebné vypísať modrým perom, nič sa nesmie škrtať, ani vybieliť a treba si dať
pozor, aby na žiadnom tlačive nechýbali podpisy klienta. Základnou zásadou je, že tlačivá je
potrebné vyplniť poctivo a pravdivo. Ak sa tak nestane, môže to byť dôvod na zrušenie OB pre
nepoctivý zámer.
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení
Základným tlačivom, ktoré je potrebné vyplniť, je žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní
o oddlžení (Centrum sa venuje aj iným agendám, preto existujú aj žiadosti o poskytnutie právnej pomoci aj v iných konaniach, napr. Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci – právna pomoc
v civilných veciach, napr. v pracovnoprávnom spore). Tlačivo je prílohou č. 5 vyhlášky 544/2005
Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi (čiže zákona, ktorý upravuje činnosť Centra).
Pri bode B4 by sme chceli uviesť, že stačí uviesť len jedného exekútora – pokiaľ má klient viacero
exekúcií, je na jeho výbere, ktorého z nich uvedie.
Zoznam majetku dlžníka
Toto tlačivo slúži hlavne k tomu, aby správca konkurznej podstaty mal podklad k tomu, čo všetko je potrebné speňažiť. Samozrejme, v zozname nemôže chýbať žiadna nehnuteľnosť dlžníka,
ani pokiaľ je na nej vedený ako zlomkový spoluvlastník. Čo sa týka hnuteľných vecí týka, otázkou
býva, čo všetko sa do tlačivá má uviesť a čo nie. S pracovníkmi CPP môžete skúsiť definovať,
ako sa k tejto otázke postaviť. Pri pochybnostiach radšej majetok v zozname uveďte – správne
uvedenie všetkého majetku prispieva k poctivému zámeru dlžníka.

40 /

Zoznam majetku väčšej hodnoty dlžníka, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch
Tento zoznam sa robí z dôvodu, aby bolo jasné, či dlžník nemal majetok väčšej hodnoty, ktorý
napr. prepísal na blízku osobu a potom sa zbavil svojich dlhov prostredníctvom osobného bankrotu. Prepojenie na tlačivo nájdeme v § 166 h ZKV – Odporovateľné právne úkony. Pokiaľ veriteľovi ušlo zaplatenie jeho pohľadávky vyhlásením osobného bankrotu dlžníka, ktorý v čase menšom ako tri roky sa zbavil majetku jeho darovaním, alebo predajom, môže sa na súde domáhať
uspokojenia svojej pohľadávky z tohto majetku a to podľa ustanovení Občianskeho zákonníka
v § 42a a nasl.
Zoznam veriteľov dlžníka
V tlačive je potrebné dať si pozor, aby sa do kolónky „Priezvisko a Meno alebo Názov spoločnosti“ uvádzali osoby (fyzické, alebo právnické), ktorým klient dlhuje a nie exekútori.
Uvádzajú sa sem všetky dlhy dlžníka, aj tie, ktoré sa ešte nevymáhajú prostredníctvom exekútora. Príklad: Ak klient 1 deň pred vypĺňaním tlačiva uzatvoril zmluvu, na základe ktorej má hradiť
mesačné splátky, napr. za mobilný telefón, aj takéhoto veriteľa do zoznamu uvedie.
Životopis dlžníka
V bode 4.1. je dôležité pravdivo uviesť najvyššie dosiahnuté vzdelanie, nakoľko táto informácia
má vplyv na posúdenie poctivého zámeru.
Bod č. 7 je jedným z najdôležitejších bodov, mala by tu byť zahrnutá aj snaha dlžníka riešiť svoje
záväzky a mala by z toho vyplynúť snaha dlžníka riešiť situáciu najskôr inak ako osobným bankrotom.
V bode 8.1. chceme upozorniť na to, že sa sem uvádzajú len deti, s ktorými dlžník býva v spoločnej domácnosti, ostatné deti dlžník uvedie v bode 8.2.
V bode 8.3. sa neuvádza živnosť, len podiel v právnických osobách (napr. spoločnosť s ručením
obmedzeným, alebo akciová spoločnosť).
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6.4. VÝPIS ZO ZOZNAMU EXEKÚCIÍ
V zásade jediným dokladom, ktorý klient k OB potrebuje (okrem tlačív z CPP), je doklad preukazujúci, že je proti klientovi vedené exekučné konanie alebo obdobné konanie a to nie starší ako
30 dní. Informujte sa, v akej forme kancelária CPP výpis požaduje. Výpis možno žiadať dvoma
spôsobmi:
1. Z Centrálneho registra exekúcií:
+

+

+
+
+

Žiadosť o informácie z CRE (www.cre.sk) je možné podať prostredníctvom webovej stránky
Slovenskej komory exekútorov. V prípade otázok je vhodné sa priamo telefonicky informovať
na Slovenskej komore exekútorov.
Výpis z registra exekúcií je verejnou listinou, ktorá preukazuje stav evidovaný v registri ku
dňu jeho vydania. Na žiadosť vydá Slovenská komora exekútorov aj výpis alebo potvrdenie
o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je.
Register si účtuje sumu za každú jednu exekúciu, čo sa môže pohybovať aj k 50, - eurám
v prípade väčšieho množstva exekúcií.
Výpis je možné vyžiadať si aj osobne.
Rovnako osobne si možno vyžiadať na súde či u exekútora potvrdenie o prebiehajúcej exekúcii, v prípade je žiadosti z CRE budú v nej zaznamenané všetky exekúcie, ktoré sú proti
klientovi vedené. V prípade žiadosti súdu je však táto výrazne lacnejšia než žiadosti CRE,
nakoľko súdu sa hradí kolok vo výške 2,5 eura.

Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom dostupným na webovom sídle komory, do ktorého sa zapisujú údaje o každej, právoplatne neskončenej exekúcii.
2. Zo súdu:
Listovou žiadosťou sa môžete obrátiť súd, v ktorého obvode klient býva o výpis z exekúcií. Tu je
potrebné doplniť, že pokiaľ sa klient počas svojho života sťahoval a je možné, že exekúcie nadobudol aj v obvode iných súdov, treba o výpis požiadať aj tieto súdy. Príklad žiadosti o výpis
z exekúcií na súd uvádzame tu nižšie, žiadosť si môžete upraviť podľa potrieb klienta.
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OKRESNÝ SÚD KOŠICE I
Štúrova 29
041 60 Košice

V..........................., 18. mája 2020
VEC: Žiadosť o vydanie VÝPISU EXEKUČNÝCH KONANÍ NA ÚČELY KONANIA O ODDLŽENÍ
v zmysle zákona č. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Vážený súd,
týmto si Vás dovoľujem požiadať o vydanie výpisu všetkých exekúcií, ktoré sú vedené
na moju osobu a to pre účely podania žiadosti o osobný bankrot na Centre právnej pomoci.
Moje údaje sú:
Meno:

.......................

Dátum narodenia:

.......................

Adresa trvalého pobytu:

.......................

Email:

.......................

Telefón:

.......................

Nakoľko sa nezdržiavam na adrese svojho trvalého pobytu, výpis Vás prosím doručiť na adresu, kde aktuálne bývam:....(meno, adresa).........../ kde aktuálne môžem zásielku prevziať:....
(Názov Komunitného centra, meno dlžníka, adresa)...........
Ďakujem a ostávam s pozdravom
Príloha: kolok 2,5 Eura (niektoré súdy podľa našej skúsenosti pre účely OB zaplatenie kolku
nevyžadujú)

....................................................
Meno a priezvisko
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6.5. ODOVZDANIE TLAČÍV NA CPP
Vyplnené tlačivá k OB je potrebné odovzdať Centru právnej pomoci. Tlačivá sa zväčša odovzdávajú právnikovi CPP, ktorý ich pri odovzdaní skontroluje. Kontrola tlačív je potrebná, pretože
podanie, ktoré nespĺňa zákonom stanovené náležitosti by súd odmietol.
Je potrebné sa vopred informovať v príslušnej kancelárii CPP, aké sú v danej kancelárii vyhradené časy pre prijímanie tlačív a či je potrebné sa aj vopred objednať.
Konkurzný správca radí:
• Centrum je v zmysle zákona, po predložení všetkých tlačív, oprávnené v dlžníkovom mene
podať návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh na určenie splátkového kalendára.
• Či už sa dlžník rozhodne pre návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, musí sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Ide o povinné zastúpenie
dlžníka, ktoré ustanovuje zákon. Toto zastúpenie trvá až do kým súd nevyhlási OB a neustanoví správcu.
• Centrum však nevyhodnocuje vhodnosť a výhodnosť OB a klient si musí sám vyhodnotiť
svoju situáciu a prijať rozhodnutie.

6.6. PODANIE NÁVRHU NA SÚD
Centrum právnej pomoci následne návrh podá na príslušný súd. Keďže konanie od oddlžení je
špecifické, neplatí tu všeobecná príslušnosť súdov, ale kauzálna príslušnosť. Znamená to, že nie
všetky Okresné súdy riešia Osobné bankroty, ale len tie, ktoré sa podľa zákona (Civilného sporového poriadku) na túto problematiku orientujú.
Podľa ust. § 24 na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie sú príslušné:
Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
Odvolacie súdy vo veciach OB sú v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
6.7. VYHLÁSENIE OSOBNÉHO BANKROTU SÚDOM
Konanie na súde je veľmi rýchle. Súd už do 15 dní od doručenia tohto návrhu musí rozhodnúť
a pokiaľ návrh nezamietne, rozhodne o vyhlásení konkurzu. Toto rozhodnutie obsahuje:
1. vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
2. ustanovenie správcu konkurznej podstaty (ktorý speňaží majetok dlžníka v prospech veriteľov)
3. vyzve veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky
4. vyhlásenie, že súd zbavuje dlžníka všetkých dlhov
Následne správca konkurznej podstaty speňažuje dlžníkov majetok (ak nejaký existuje) a podľa
zákona ho rozdelí veriteľom dlžníka.
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Aj keď konanie po vyhlásení konkurzu pokračuje speňažovaním majetku dlžníka správcom
a platením poplatku CPP, účinky osobného bankrotu nastávajú už vyhlásením konkurzu
v rozhodnutí súdu – týmto momentom sa dlhy stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné a dlžník
je svojich dlhov zbavený.
6.8. SPEŇAŽENIE MAJETKU DLŽNÍKA SPRÁVCOM
KONKURZNEJ PODSTATY

Správca konkurznej podstaty
+ je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov
+ Ustanovuje ho súd náhodným výberom zo zoznamu všetkých správcov
+ Jeho úlohou je speňažiť majetok dlžníka podľa zákonného postupu.
Majetok v rámci konkurznej podstaty
+ Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
+ Konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka - 10 000 eur; dlžník je oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne najviac do 250 eur.
+ Konkurzu taktiež nepodlieha majetok, ktorý nepodlieha exekúcii – bielizeň, obuv, hračky,
nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ dlžníka a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka,
periny a posteľná bielizeň atď.
+ Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu.
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Ako sa speňažuje majetok?
Obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou.
Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký
posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku.
Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku
v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý
ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
Nehnuteľné veci podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou.
Ako sa postupuje pri vlastnení nehnuteľnosti, ktorá má veľmi nízku hodnotu?
Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty (ak ich hodnota je menšia ako 5.000,EUR), správca speňaží ako hnuteľnú vec. Za týmto účelom je správca povinný zverejniť v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, tzv.
ponukové konanie.
Niekto má na seba napísané auto, ktoré nevlastní
Náš právny poriadok logicky vychádza z toho, že ak je ako vlastník veci zapísaná osoba v príslušnom registri – kataster, dopravný inšpektorát atď., tak je aj skutočným vlastníkom. V prípade
ak je niekto uvedený ako vlastník veci a v skutočnosti ju nevlastní, musí príslušný orgán požiadať
o zjednanie nápravy o opravu v evidencii. V OB správca speňažuje majetok dlžníka a je viazaný
zápismi v príslušných evidenciách. Ak však správca zapíše do súpisu vec, ktorá dlžníkovi v skutočnosti nepatrí, tak skutočný vlastník môže podať vylučovaciu žalobu proti správcovi.
6.9. PO UKONČENÍ OB
Ako už bolo uvedené, súd vyhlási OB najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu, určí dlžníkovi
správcu a rozhodne o jeho oddlžení. Vyhlásením konkurzu sa exekúcie zastavujú, okrem výnimiek – exekúcia na výživné a pod., čo znamená aj to, že zrážky zo mzdy nepokračujú. Po vyhlásení OB správca zisťuje majetok dlžníka, tento následne predá a výťažok z predaja majetku pomerne rozdelí veriteľom. Po tomto rozdelení výťažku, alebo zistení, že dlžník žiaden majetok nemá
správca oznámením v Obchodnom vestníku konkurz ukončí, oddlženie však zostáva zachované.
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Po vyhlásení OB sa táto skutočnosť obratom zverejňuje na www.ru.justice.sk, čo je stránka registra úpadcov. Vyhlásené osobné bankroty je tu možné vyhľadať v políčku s názvom „Oddlženie –
konkurz“ (pozor, nie „Konkurz“ – ten sa týka právnických osôb).
Exekútor by zrážky zo mzdy automaticky po vyhlásení mal prestať zrážať, v praxi sa však stáva,
že exekútor sa o vyhlásení OB dlžníka nedozvie a naďalej vykonáva zrážky zo mzdy. V takomto
prípade je vhodné exekútora čo najskôr o vyhlásenom osobnom bankrote upovedomiť, najlepšie
zaslaním rozhodnutia súdu o vyhlásení oddlženia. Takýto úkon môžete vy, alebo klient spraviť aj
preventívne, teda hneď po vyhlásení oddlženia upovedomiť o tejto skutočnosti exekútorov, ktorý
napr. vykonávali zrážky zo mzdy klienta.
Splácanie poplatku za OB
Po ukončení konania je dlžník povinný splácať Centru právnej pomoci poplatok vo výške 500,EUR v splátkach po 14,- EUR mesačne. Lepšie povedané, nejedná sa o poplatok, ale o pôžičku.
Pôžička sa platí síce CPP, nejde však o sumu určenú pre CPP – to svoju činnosť v rámci OB vykonáva bez poplatku. Jedná sa o pôžičku CPP pre dlžníka na poplatok pre správcu konkurznej
podstaty za to, že speňažoval majetok dlžníka a ide o zákonnú paušálnu odmenu, ktorú mu CPP
uhradilo za dlžníka a dlžník je následne povinný túto odmenu CPP po vyhlásení OB splácať. Zmluvu o pôžičke s CPP a dohodu o splácaní uzavrie dlžník pri podaní žiadosti o poskytnutie právnej
pomoci v konaní o oddlžení v CPP (v zásade najlepšie osobne).
Pokiaľ dlžník riadne a včas túto povinnosť CPP neplní, môže (výlučne) CPP podať návrh na súd
na zrušenie OB pre nepoctivý zámer.
Komunitné centrum môže klientovi pomôcť splácať mesačný poplatok tak, že s klientom vopred
dohodne spôsob, ako sa bude poplatok splácať, prípadne klientovi pomôže s vyplnením šekov.
Práca s klientom po OB
Klientovi je vhodné zopakovať, že ďalší osobný bankrot prichádza do úvahy až po 10 rokoch
s tým, že do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu ešte môže každý veriteľ, ktorého sa daný osobný
bankrot týkal, žiadať o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka. V takom prípade dlžník
opäť nadobudne svoje dlhy.
Vyhlásenie OB je pre klienta šanca na nový život, aby mohol začať žiť inak ako doposiaľ. Je
vhodné si s klientom prejsť, v čom by mohol zmeniť svoje návyky tak, aby sa opätovne nedostal
do stavu zadlženia, ktorý nie je schopný splácať. Z tohto hľadiska je možné skúsiť definovať
s klientom rizikové správanie (napr. neprimerané zaťaženie sa nákupmi na splátky), no tiež definovať, aké dôsledky naopak bude mať zodpovedné správanie klienta na jeho ďalší život.
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7. Kazuistika
organizácie
človek
v ohrození
7.1. KAZUISTIKA SPÍSANÁ V KOMUNITNOM CENTRE PETROVANY
Spísanie kazuistiky:
V októbri 2019 s garantom KC, Lukášom Andrejčákom
Príchod klienta do KC:
Približne v októbri 2018 prišiel do nášho Komunitného centra klient. Povedal, že sa dozvedel
o tom, že KC pomohlo jednej klientke s osobným bankrotom a aj on by mal záujem o takéto oddlženie.
Situácia klienta:
Pracovník KC zistil, že klient má dlh vo výške cca 1.500 EUR, z tohto dlhu však už cca 800 EUR
splatil. Zistil tiež, že na tento dlh má síce vystavený splátkový kalendár, ale nie v rámci exekučného konania, tento splátkový kalendár sám ponúkol klientovi veriteľ. Klient tento splátkový kalendár dodržuje má splátkový kalendár (cca 20 - 30 EUR mesačne), dlh riadne spláca. Keďže
KC s týmto klientom už dlhšie pracuje, má vedomosť, že sa jedná o klienta, ktorý má záujem
pracovať. V tejto chvíli je síce dobrovoľne nezamestnaný, dlh mu pravdepodobne pomáha splácať rodina. Klient si chce si nájsť prácu (a je u neho predpoklad, že si prácu zoženie a bude mať
príjem). Navyše, v tejto rodine je dobrá platobná disciplína. Klientova matka mala 3 dlhy, všetky
postupne splatila, ide o rodinu, ktorá si dáva na platenie dlhov pozor.
Vyhodnotenie situácie Komunitným centrom:
Klientovi sme neodporučili ísť do osobného bankrotu. V prvom rade, klient síce má dlh, ale dlh
sa ešte nespláca v rámci exekúcie. Pokiaľ dlh ešte nie je exekúciou, nie je možné ísť do osobného bankrotu. Keby však aj dlh bol exekúciou, klientovi ostáva splatiť už len približne 700 EUR.
V rámci konania o osobnom bankrote by síce o tento dlh prišiel, avšak musel zaplatiť za konanie
o osobnom bankrote 500 EUR. O majetok by neprišiel, žiaden majetok nevlastní. Keby mal klient
„ušetriť“ osobným bankrotom len cca 200 EUR, takýto postup sa mu neoplatí. Konanie totiž
predpokladá vypisovanie viacerých tlačív, dokladanie potrebných dokladov, návštevy CPP, teda
administratívu a vybavovanie. Zároveň by klient určitý čas musel na rozhodnutie o osobnom
bankrote čakať, takéto rozhodnutie nie je vydané okamžite. (Ako príklad uvádzame, že v rámci
Prešovského Centra právnej pomoci iná klientka podala návrh na osobný bankrot v apríli 2019
a rozhodnutie o osobnom bankrote bolo vydané v septembri 2019). Ďalším faktorom je, že pokiaľ
klient dlh splatí a nebude ho riešiť prostredníctvom osobného bankrotu, nedostane negatívny
zápis do úverového registra.
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Reakcia klienta:
Klient sa poďakoval za pomoc KC a dlh sa rozhodol splácať ďalej podľa splátkového kalendára.
7.2. KAZUISTIKA SPÍSANÁ S PRACOVNÝM PORADCOM V SPIŠSKOM
PODHRADÍ
Spísanie kazuistiky:
Na jeseň 2019 s Jarmilou Holubovou, ktorá dlhodobo pôsobí ako pracovný poradca pre dospelých.
Klientka a jej situácia:
Klientka má 48 rokov, volá sa Zdena. Je z okolia Spišského podhradia. Býva v dvoj-izbovom
dome, ktorý je nelegálnou stavbou, postavili ho jej rodičia. Dom nemá kúpeľňu, záchod sa nachádza mimo domu. Pozemok, na ktorom je dom postavený pani Zdena nevlastní. Trvalý pobyt má
nahlásený na obci. Majetok žiaden nemá. Pani Zdena v dome býva s matkou, ktorá je vo vyššom
veku a o ktorú sa stará. Okrem matky má pani Zdena ešte dcéru. Narodila sa je so vzťahu s druhom, ktorý sa nachádzal v čase jej narodenia vo väzení. Z väzenia sa dostal, keď mala dcérka 4
roky. S pani Zdenou však už spoločne nezačali žiť. Druh jej na dcéru výživné neplatil, pani Zdena
ju vychovala sama. Dcéra sa už osamostatnila a má svoju rodinu. Býva v dome, ktorý si s manželom pristavali k domu jej svokry. Pani Zdena okrem svojej matky a dcéry inú blízku rodinu nemá.
Príchod do poradne:
Pani Zdenka prišla do poradne už dávnejšie, pôvodne s tým, či by sa pre ňu nenašla nejaká
práca. V tom čase bola doslova strhaná, hladovala, chodila k lekárovi na obstreky proti bolesti,
v noci nemohla spávať. Pracovná poradkyňa jej vysvetlila, že jej môže pomôcť s hľadaním práce,
práca v poradni má však svoj proces, je potrebné sa zúčastniť niekoľkých pohovorov. V rámci
týchto pohovorov bolo zistené, že pani Zdena pôvodne robila ťažkú prácu na píle, čo bolo ťažko
uveriteľné, pretože pani Zdena je veľmi útla. Túto prácu však ukončila z dôvodu, že na plat jej
siahol exekútor.
Exekúcia:
Poradkyňa preto začala zisťovať viac o dlhu pani Zdeny. Úver si pani Zdena zobrala v banke vo
výške 12.000.- EUR, aby splatila dcérin dlh. V tom čase si myslela, že úver môže splácať, pretože
má prácu. Dcéra mala 5 detí a jej manžel nemal ukončené vzdelanie, je hluchonemý, má problém
zohnať si prácu. Poradkyňa navrhla možnosť vybaviť mu invalidný dôchodok a pomoc pri jeho
vybavovaní. Pani Zdena z dlhu splatila 3.000,- EUR, keď dcéra opäť potrebovala peniaze. Pani
Zdena sa rozhodla dávať peniaze radšej dcére ako splácať svoj úver, čím sa postupom času
dostala do exekúcie a prestala pracovať. Mala však strach, že za nesplácanie svojho dlhu pôjde
do väzenia.
Osobný bankrot:
Pani Zdena sa po niekoľkých sedeniach v poradni sama začala pýtať pracovnej poradkyne
na možnosť osobného bankrotu. Počula o ňom, ale nevedela, či by sa táto možnosť na ňu vzťahovala. Pre pracovnú poradkyňu to bola tiež prvá skúsenosť s osobným bankrotom. Najskôr vytriedila veľké množstvo papierovej dokumentácie klientky, kontaktovala Centrum právnej pomoci
v Košiciach, kde dostala podrobné informácie o podmienkach a postupe v osobnom bankrote,
preštudovala príručku Centra právnej pomoci o osobnom bankrote. Následne vysvetlila klientke,
čo je potrebné spraviť.
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Pani Zdena dlhšie váhala, kým sa rozhodla pre osobný bankrot. Bála sa, pretože z prostredia,
odkiaľ pochádza nikto neprešiel osobným bankrotom, nebola si istá, čo má od toho čakať. Pomohlo jej, že dlhé roky pozná činnosť poradne a vie, že môže pracovnej poradkyni veriť.
V pracovnej poradni dostala informácie, že je potrebné ísť osobne do CPP na úvodnú konzultáciu. (poznámka: v rómskom jazyku neexistuje slovo konzultácia. Pracovná poradkyňa jej vysvetlila, že to je niečo, kde príde a porozpráva o svojich dlhoch.). Po absolvovaní úvodnej konzultácie
pracovná poradkyňa pomohla pani Zdene vyplniť tlačivá (pani Zdena nehovorí dobre po slovensky, má problém porozumieť úradnému jazyku a má problém s písaním). Žiadosť o osobný
bankrot bola odovzdaná na CPP a neskôr súdom schválená.
Po osobnom bankrote:
Pani Zdena sa vrátila na svoju pracovnú pozíciu na píle, kde ju opäť prijali, pretože s ňou mali
dobrú skúsenosť. Vyjadrila sa, že z nej opadlo veľké bremeno a že už vie, že nikomu žiadne pôžičky splácať nebude. Vie, že ďalší dlh si už nemôže dovoliť.
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8. Prílohy
8.1. PRÍLOHA Č. 1: VÝŇATOK ZO ZÁKONA ZKV TÝKAJÚCI SA OSOBNÝCH
BANKROTOV
ŠTVRTÁ ČASŤ
ODDLŽENIE
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 166
Úvodné ustanovenia
(1)
Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.
(2)
Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr
po uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára podľa tejto
časti zákona.
(3)
Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára
iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie; ak ide o návrh
na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného
vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok.
(4)
Dlžník je povinný spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo s návrhom na určenie splátkového kalendára vyhlásiť, že je platobne neschopný.
(5)
Dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody.
§ 166a
Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá
ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak
bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
(2)
Pohľadávky podľa odseku 1 sa v konkurze uplatňujú prihláškou.

52 /

§ 166b
Pohľadávky vylúčené z uspokojenia
(1)
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim
dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
(2)
Nevymáhateľnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky.
§ 166c
Nedotknuté pohľadávky
(1)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom
písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
(2)
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Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
(3)
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou.
§ 166d
Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka
(1)
Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom
vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje
obydlie.
(2)
Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť
hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva má
každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
(3)
Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka.
(4)
Výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 166e
Rozhodnutie o oddlžení
(1)
O oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom.
V uznesení súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy ide.
(2)
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom
(§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
(3)
Pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná
voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
(4)
Na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej
moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b), ako by
na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
§ 166f
Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer
(1)
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje
súd rozsudkom.
(2)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný
iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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(3)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
(4)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa
nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
(5)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
(6)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal
pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára.
§ 166g
Poctivý zámer
(1)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú
snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu
takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu
o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
(2)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal
na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej
pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania
návrhu centrum hlavných záujmov.
(3)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
(4)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné
vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
(5)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
(6)
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd
uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý
zámer.
§ 166h
Odporovateľné právne úkony
(1)
Oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa
Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho
majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
(2)
Oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa
odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha
na majetku dlžníka.
§ 166i
Preskúmanie pomerov dlžníka
(1)
Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné
a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
(2)
Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru
či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou
veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
(3)
Správca na úvodnom stretnutí podrobne poučí dlžníka o jeho povinnostiach podľa tohto zákona, ako aj
o následkoch nesplnenia týchto povinnosti vrátane trestnoprávnych následkov.
(4)
O výsledku šetrenia správca bez zbytočného odkladu spíše správu, ktorú založí do správcovského spisu.
(5)
Ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane.
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§ 166j
Správca
(1)
Správcu ustanovuje súd na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Správcu súd odvolá, ak opakovane alebo závažne porušil svoje povinnosti alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka.
(2)
Opakovaným porušením povinnosti správcu sa rozumie, ak správca napriek písomnému upozorneniu
súdom naďalej porušuje povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený.
(3)
V uznesení o odvolaní správcu súd zároveň ustanoví nového správcu. Uznesenie súd doručí odvolanému
správcovi aj novému správcovi. Proti uzneseniu o odvolaní správcu z dôvodu opakovaného alebo závažného porušenia povinnosti je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie.
(4)
Súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konania, ktoré je správca
povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.
(5)
V konkurze má správca nárok na paušálnu odmenu, odmenu z výťažku a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania. Tieto nároky sa uhrádzajú z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu a z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.
(6)
V konaní o určení splátkového kalendára má správca nárok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
výdavkov spojených s vedením konania. Tieto nároky sa uhrádzajú z preddavku zloženého dlžníkom a sú
splatné v deň skončenia konania.
§ 166k
Povinné zastúpenie dlžníka
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci25a) alebo advokátom určeným Centrom
právnej pomoci. Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej pomoci podľa osobitného predpisu.25a)
DRUHÁ HLAVA
KONKURZ
§ 167
Návrh na vyhlásenie konkurzu
(1)
Návrh na vyhlásenie konkurzu podľa tejto časti zákona je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou.
(2)
Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku návrh na vyhlásenie konkurzu obsahuje
a)
dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b)
zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
c)
zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch,
d)
zoznam veriteľov,
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e)
vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
f)
doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho
konania podľa § 166 ods. 3.
§ 167a
Vyhlásenie konkurzu
(1)
Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhlási konkurz, ustanoví správcu
a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak zistí, že
a)
návrh podala oprávnená osoba,
b)
návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c)
dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d)
dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná pochybnosť
o jeho pravdivosti,
e)
nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár,
f)
bol zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu Centrom právnej pomoci; preddavok súd
bez zbytočného odkladu po vyhlásení konkurzu poukáže na účet správcu alebo ho vráti zložiteľovi, ak súd
konkurz nevyhlási.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, súd v rovnakej lehote návrh odmietne alebo konanie zastaví.
(3)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
§ 167b
Nakladanie s konkurznou podstatou
(1)
Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj konať vo veciach týkajúcich sa
tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca koná v mene a na účet dlžníka.
(2)
Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči veriteľom neúčinné; tým nie je dotknutá ich platnosť.
(3)
Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec podliehajúcu konkurzu užívať obvyklým
spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím
sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota znižuje. Každý, kto užíva vec tvoriacu konkurznú podstatu,
je povinný umožniť správcovi kedykoľvek túto vec obhliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako
dlžník alebo jeho blízka osoba, môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania
veci treťou osobou patria do konkurznej podstaty.
(4)
Ustanovenie § 52 platí rovnako.
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§ 167c
Pohľadávky a záväzky dlžníka
(1)
Prihlásením pohľadávky sa pohľadávka voči dlžníkovi stáva splatnou.
(2)
Pohľadávku podliehajúcu konkurzu je dlžník počas konkurzu povinný plniť správcovi. Ak dlžník napriek
tomu splní svoj záväzok inej osobe ako správcovi, záväzok dlžníka týmto splnením nezaniká; to neplatí, ak
sa takéto plnenie dostane k správcovi.
(3)
Pohľadávku, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu, nemožno započítať proti vzájomnej pohľadávke dlžníka,
ktorá dlžníkovi vznikla pred vyhlásením konkurzu. Pohľadávku, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu,
nemožno započítať proti vzájomnej pohľadávke dlžníka, ktorá dlžníkovi vznikla po vyhlásení konkurzu.
Započítanie iných pohľadávok nie je vylúčené.
§ 167d
Ukončenie zmluvy
(1)
Po vyhlásení konkurzu možno vypovedať zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo
opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ak bola uzavretá pred vyhlásením konkurzu. Ak ide o zmluvu ohľadom majetku, ktorý podlieha konkurzu, zmluvu môže
vypovedať správca, v ostatných prípadoch dlžník. Výpoveď je účinná doručením druhej zmluvnej strane.
Zmluvu možno vypovedať aj v prípade, že bola dohodnutá na určitý čas. Zmluvu o nájme bytu vo vzťahu
k tretej osobe, ktorá je nájomcom možno vypovedať len za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom a osobitným predpisom.25b)
(2)
Od inej zmluvy môže dlžník, správca alebo druhá zmluvná strana odstúpiť, ak bola uzavretá pred vyhlásením konkurzu a nebola ešte v plnom rozsahu splnená. Odstúpiť od zmluvy možno len v rozsahu ešte
navzájom nesplnených záväzkov.
(3)
Ustanovenie § 45a platí rovnako.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na zmluvy a dohody uzatvorené podľa Zákonníka práce.
§ 167e
Súdne konania
(1)
Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b).
(2)
Premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa prihliada,
ak bola námietka oprávnená.
(3)
Ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na zastavenie konania sa
neprihliada.
(4)
Ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
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§ 167f
Exekučné konania a obdobné vykonávacie konania
(1)
Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.
(2)
Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania,
v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny
a svojich trov, vydá oprávnenému.
(3)
Premlčacia lehota pri pohľadávke vymáhanej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa prihliada,
ak bola námietka oprávnená.
(4)
Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.
(5)
Ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady na vedenie konkurzu, na zastavenie konania sa
neprihliada; prípadné exekučné záložné právo zaniknuté v dôsledku vyhlásenia konkurzu sa obnovuje.
§ 167g
Dobrovoľná dražba
(1)
Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia
konkurzu nebol udelený príklep.
(2)
Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v konaní dražby.
Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty dlžníka. Ak
predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada.
§ 167h
Konkurzná podstata
(1)
Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
(2)
Konkurzu podlieha aj majetok, ktorý nadobudol dlžník po vyhlásení konkurzu v dôsledku splnenia povinností správcom po vyhlásení konkurzu v prípadoch podľa § 45a.
(3)
Majetok dlžníka, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva podlieha konkurzu, ak to ustanovuje tento zákon
(§ 167k). Majetok tretej osoby, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva, konkurzu nepodlieha.
(4)
Konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý nemožno postihnúť
v exekúcii.
§ 167i
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
(1)
Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty
patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vypo-
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riadaniu. To neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. V prípade stretu viacerých konkurzov
rozhoduje poradie podania návrhov na vyhlásenie konkurzu.
(2)
Do konkurzu, v ktorom do konkurznej podstaty patrí majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, má právo prihlásiť sa každý veriteľ, ktorý by mal právo byť uspokojený z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak súd na návrh dotknutého veriteľa podaným voči správcovi neurčí inak,
nezabezpečení veritelia sa z konkurznej podstaty uspokoja pomerne; pri rozhodovaní o prípadnom inom
uspokojení dotknutých nezabezpečených veriteľov súd vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka.
(3)
Ak do konkurznej podstaty patrí obydlie dlžníka, ktoré je v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, správca vydá nepostihnuteľnú hodnotu druhého bezpodielového spoluvlastníka druhému bezpodielovému spoluvlastníkovi. Ustanovenia § 167o ods. 3 až 5 sa použijú rovnako.
§ 167j
Súpis majetku konkurznej podstaty
(1)
Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
(2)
Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca
zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku
do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval
toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu
o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo
súpisu vylúči.
(3)
Ustanovenia § 76 a 77 sa použijú primerane.
§ 167k
Zabezpečený veriteľ
(1)
Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ.
(2)
Ak sa prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho
možno predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého posudku,
ktorého vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady neskoršieho zabezpečeného veriteľa. Ak
neskorší zabezpečený veriteľ ani v lehote určenej správcom nezloží preddavok na trovy znaleckého posudku, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu.
(3)
Ak prednostný zabezpečený veriteľ alebo neskorší zabezpečený veriteľ, ktorého uspokojenie možno predpokladať zo zaťaženého majetku, pristúpi k výkonu zabezpečovacieho práva, zaťažený majetok prestane
podliehať konkurzu. Ak tým zabezpečený veriteľ zmarí už oznámený proces speňaženia zaťaženého majetku správcom, je povinný uhradiť správcovi paušálnu odmenu a do konkurznej podstaty náklady, ktoré
v súvislosti s tým vznikli.
(4)
Speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.
(5)
Výťažok správca bez zbytočného odkladu vydá prihláseným zabezpečeným veriteľom podľa poradia
ich zabezpečovacích práv mimo rozvrh, ibaže sú tu spory, ktorými môže byť vydanie výťažku dotknuté.
Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa neprihliada. Z výťažku správca odpočíta svoju odmenu a náklady spojené so speňažením majetku.
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(6)
Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy
na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu zabezpečovacieho
práva. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto znalecký
posudok nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie, ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.
(7)
Ak oprávnená osoba (§ 167r) so súhlasom dlžníka poskytne do konkurznej podstaty náhradu za hodnotu
zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu.
Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej podstaty, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého
vypracovanie zabezpečí správca na podnet a náklady oprávnenej osoby (§ 167r). Ak už takýto znalecký posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu
poskytla oprávnená osoba (§ 167r), správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto
hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ zaťaženého majetku. Voči nadobúdateľovi zaťaženého majetku sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by sa
mohol domáhať voči dlžníkovi.
(8)
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je
povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého
majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom.
(9)
Ak správca pri skúmaní majetkových pomerov dlžníka zistí, že na majetku dlžníka viazne zabezpečovacie
právo zabezpečeného veriteľa, ktorý nie je veriteľom dlžníka, bez zbytočného odkladu upovedomí zabezpečeného veriteľa o vyhlásení konkurzu.
(10)
Ak na zaťaženom majetku viazne aj iná ťarcha ako zabezpečovacie právo, znalecký posudok musí stanoviť aj hodnotu tejto ťarchy.
(11)
Ustanovenie § 50 ods. 1 platí rovnako.
§ 167l
Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie
právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva
na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.
(3)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.

62 /

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde.
(4)
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov,
ako aj dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz.
Správca upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.
(5)
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9,
11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(6)
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje.
Zistenie popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané.
§ 167m
Zástupca veriteľov
(1)
Na účely výkonu práv veriteľov v konkurze vystupuje zástupca veriteľov. Zástupca veriteľov je povinný
konať v spoločnom záujme veriteľov, pokynmi veriteľov však nie je viazaný.
(2)
Ak schôdza veriteľov neustanoví iného zástupcu veriteľov, zástupcom veriteľov sa stáva veriteľ prihlásenej
pohľadávky s najvyšším počtom hlasov, ktorý o to prejavil záujem u správcu. Ak taký nie je, v konkurze sa
postupuje bez zástupcu veriteľov.
(3)
Správca môže zvolať schôdzu veriteľov, ak to považuje za potrebné. Správca zvolá schôdzu veriteľov,
ak o to požiada ktorýkoľvek prihlásený veriteľ, ktorý zloží preddavok na trovy konania schôdze veriteľov
a uhradí paušálnu odmenu správcu za konanie schôdze veriteľov. Na zvolanie a konanie schôdze veriteľov
platia primerane pravidlá o konkurze podľa druhej časti zákona. Do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí
iba voľba alebo výmena zástupcu veriteľov a schválenie úhrady nákladov šetrení vykonaných správcom
na podnet veriteľa.
§ 167n
Speňaženie nehnuteľnosti
(1)
Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného použitia
osobitného predpisu.8) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží ako hnuteľnú vec.
(2)
Najnižším podaním pri speňažení nehnuteľnosti dražbou je suma určená prihláseným zabezpečeným
veriteľom, ktorého zabezpečovacie právo je na predmete dražby v poradí najskoršie, alebo zástupcom
veriteľov, ak predmet dražby nie je zaťažený zabezpečovacím právom. Pri byte alebo dome, v ktorom má
dlžník hlásený trvalý pobyt, najnižšie podanie nesmie byť nižšie ako ustanovuje osobitný predpis.8)
§ 167o
Speňaženie obydlia dlžníka
(1)
Obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu.8)
(2)
Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia
dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok
na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
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(3)
Ak sa obydlie dlžníka speňažilo, sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka správca
poukáže mimo rozvrh na bankový účet, ktorý na tento účel v mene a na účet dlžníka zriadil25ca) (ďalej len
„osobitný účet dlžníka“); o tom bez zbytočného odkladu správca poučí dlžníka. Vklad alebo prevod finančných prostriedkov na osobitný účet dlžníka je oprávnený vykonať len správca.
(4)
Finančné prostriedky na osobitnom účte dlžníka nepodliehajú konkurzu, exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu počas 36 mesiacov od jeho zriadenia.
(5)
Dlžník nie je oprávnený počas doby podľa odseku 4 disponovať s osobitným účtom dlžníka, je však oprávnený požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky o výber finančných prostriedkov v hotovosti z takéhoto účtu mesačne najviac do sumy, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Ustanovenie
osobitného predpisu tým nie je dotknuté.25cb)
(6)
Ak sa speňažilo obydlie dlžníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, správca zriadi osobitný účet
dlžníka aj pre bývalého bezpodielového spoluvlastníka; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia rovnako.
§ 167p
Speňaženie hnuteľných vecí
(1)
Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
(2)
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
(3)
Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť
ten, ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.
§ 167q
Speňaženie pohľadávok a iných majetkových hodnôt
(1)
Ak súčasťou konkurznej podstaty sú pohľadávky dlžníka, správca sa ich pokúsi vymôcť; žaloby o ich zaplatenie na súde alebo na inom príslušnom orgáne však nepodáva. Ak sa to správcovi nepodarí ani do šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu, pohľadávky speňaží postúpením ako hnuteľné veci. Dojednaniami,
ktoré zakazujú alebo obmedzujú postúpenie pohľadávky, správca nie je viazaný. Tieto obmedzenia postúpením pohľadávky zanikajú.
(2)
Pokiaľ je pohľadávka súčasťou konkurznej podstaty, premlčanie spočíva. Premlčanie pokračuje v plynutí,
len čo pohľadávka prestane podliehať konkurzu. Prípadné konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka
podliehajúca konkurzu, súd alebo iný konajúci orgán preruší až do času, kým pohľadávka prestane podliehať konkurzu.
(3)
Iné majetkové hodnoty správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.
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§ 167r
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1)
Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.
(2)
Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(3)
Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu
kúpnej ceny.
(4)
Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
(5)
Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní
do troch mesiacov od speňaženia veci.
§ 167s
Predkupné právo
Pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného
práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
§ 167t
Náklady konkurzu
(1)
Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
v tomto poradí:
a)
odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b)
nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c)
náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d)
preddavok na trovy znaleckého posudku,
e)
úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov.
(2)
Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne, nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.
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§ 167u
Rozvrh výťažku
(1)
Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku.
Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
(2)
Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom
pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ
sám.
(3)
Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý
vyhlásil konkurz.
(4)
Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.
§ 167v
Zrušenie konkurzu
(1)
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
(2)
Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí,
že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
(3)
Konkurz sa zrušuje tiež uznesením, ktorým súd zastaví konanie z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre
vedenie konkurzu. V uznesení rozhodne aj o zrušení oddlženia. Premlčacia lehota pri pohľadávkach, ktoré
mohli byť uplatnené v konkurze prihláškou, neuplynie skôr, ako tri roky od zastavenia konania. Voči tomuto rozhodnutiu je dlžník oprávnený podať odvolanie.
(4)
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1,
§ 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného
odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
(5)
Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej pohľadávky.
§ 167w
Smrť dlžníka
Ak dlžník počas konkurzu podľa tejto časti zomrie, súd pokračuje v konaní. Ustanovenia § 104 sa použijú
primerane.
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TRETIA HLAVA
SPLÁTKOVÝ KALENDÁR
§ 168
Návrh na určenie splátkového kalendára
(1)
Návrh na určenie splátkového kalendára podľa tejto časti zákona je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou.
(2)
Návrh na určenie splátkového kalendára sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle
ministerstva. Okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku a iných
náležitostí ustanovených týmto zákonom návrh na určenie splátkového kalendára obsahuje
a)
dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b)
zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
c)
zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch,
d)
zoznam záväzkov,
e)
prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov,
f)
prehľad očakávaných výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch a
g)
posledných päť daňových priznaní25d) dlžníka, ak boli podané,
h)
vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
i)
doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie.
(3)
Dlžník v návrhu na určenie splátkového kalendára musí uviesť údaje o svojom zriadenom bankovom účte.
Ak súčasťou zoznamu aktuálneho majetku dlžníka je dlžníkov byt alebo nebytový priestor, dlžník v návrhu
musí uviesť identifikačné údaje správcu bytového domu, v ktorom sa dlžníkov byt alebo nebytový priestor
nachádza alebo identifikačné údaje spoločenstva vlastníkov bytov.
§ 168a
Poskytnutie ochrany pred veriteľmi
(1)
Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na určenie splátkového kalendára poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a ustanoví správcu, ak zistí, že
a)
návrh podala oprávnená osoba,
b)
návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c)
dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d)
dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná pochybnosť
o jeho pravdivosti,
e)
od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň tri roky,
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f)
nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na určenie
splátkového kalendára, návrh odmietne alebo konanie zastaví.
(3)
V uznesení o poskytnutí ochrany pred veriteľmi súd uloží dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok
na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania. Ak tak
dlžník neurobí ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca to oznámi v Obchodnom vestníku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí.
§ 168b
Účinky ochrany pred veriteľmi
(1)
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom
pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu
v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
(2)
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad
dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe.25e)
(3)
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
§ 168c
Zostavenie návrhu splátkového kalendára
(1)
Správca do 45 dní od zloženia preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania preskúma pomery dlžníka a podľa toho zostaví návrh splátkového
kalendára.
(2)
Pri zostavení návrhu splátkového kalendára sa prihliadne najmä na
a)
pomer záväzkov k hodnote majetku,
b)
dôvody, ktoré boli príčinou platobnej neschopnosti dlžníka,
c)
plnenie nedotknutých pohľadávok,
d)
úsilie, ktoré dlžník vynaložil v minulosti na uspokojenie veriteľov,
e)
príjmové možnosti dlžníka,
f)
zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie dlžníka.
(3)
Horná hranica splátok nesmie presiahnuť predpokladaný príjem dlžníka znížený o nevyhnutné výdavky
potrebné na zabezpečenie bývania a základných životných potrieb dlžníka a jeho vyživovaných osôb,
na plnenie vyživovacej povinnosti dlžníkom a na plnenie oddlžením nedotknutých pohľadávok.
(4)
Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v návrhu splátkového kalendára sa vyjadrí kvótou určenou celkovým percentom z pohľadávok, ktoré dlžník zaplatí každému nezabezpečenému veriteľovi počas nasledu-
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júcich piatich rokov. Uspokojenie nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky. To platí aj pre
uspokojenie veriteľa, ktorého pohľadávka je zabezpečená iba majetkom tretej osoby.
(5)
Návrh splátkového kalendára musí obsahovať aspoň o 10 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ako by dosiahli v konkurze podľa tejto časti zákona. Ak žiaden z nezabezpečených veriteľov nepodal
na súde námietku, má sa za to, že návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje.
(6)
Návrh splátkového kalendára musí byť zostavený tak, aby bol splniteľný vzhľadom na možnosti dlžníka,
najmä s prihliadnutím na jeho budúce príjmy, nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania
a základných životných potrieb dlžníka a jeho vyživovaných osôb, na plnenie vyživovacej povinnosti dlžníkom a na plnenie oddlžením nedotknutých pohľadávok.
(7)
Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí. Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový
kalendár, správca odporučí dlžníkovi, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.
§ 168d
Oznámenie o zostavení návrhu splátkového kalendára
(1)
Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že zostavil návrh splátkového kalendára
spolu s percentom, v ktorom sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Každý, kto tvrdí, že je
veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára.
(2)
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je
to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže
upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.
§ 168e
Určenie splátkového kalendára
(1)
Súd určí splátkový kalendár, ak nie sú dôvody na zastavenie konania. Pri určení splátkového kalendára
súd vychádza z návrhu správcu, pravidiel pre zostavenie návrhu splátkového kalendára, pričom prihliadne aj na námietky veriteľov a na iné známe okolnosti. Na oneskorene podané námietky súd neprihliada.
(2)
Ak sú podané námietky, súd spravidla vypočuje správcu. Môže nariadiť aj pojednávanie, ak to považuje
za potrebné. Ak nenariadi pojednávanie, súd rozhodne do 30 dní od predloženia úplného návrhu splátkového kalendára. Ak návrh nie je úplný, bezodkladne vyzve správcu, aby návrh doplnil alebo opravil,
prípadne môže vrátiť návrh správcovi na prepracovanie.
(3)
Ak bolo nariadené pojednávanie, ten, kto podal námietku, má právo sa k návrhu splátkového kalendára
na pojednávaní vyjadriť, ak sa pojednávania zúčastní. Neúčasť toho, kto podal námietku na pojednávaní,
nie je dôvodom na odročenie pojednávania.
(4)
Ak súd zistí, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví. Súčasne v uznesení
poučí dlžníka o možnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
§ 168f
Termíny splátok
(1)
Ak celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa podľa splátkového kalendára

M ETO DIKA PR E PR ÁCU S OD D L Ž OVA N ÍM K L I E N TOV V OB L AS T I OS OB N ÉH O B AN K R OT U

/ 69

a)
presiahne sumu 6 000 eur, dlžník je povinný poskytovať splátky veriteľovi mesačne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca,
b)
nepresiahne sumu 6 000 eur, ale presiahne sumu 1 200 eur, dlžník je povinný poskytovať splátky veriteľovi
polročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka,
c)
nepresiahne sumu 1 200 eur, ale presiahne sumu 100 eur, dlžník je povinný poskytovať splátky veriteľovi
ročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka,
d)
nepresiahne sumu 100 eur, dlžník je povinný poskytnúť splátku veriteľovi jedným plnením, najneskôr posledný deň piateho roku plnenia splátkového kalendára.
(2)
Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár.
(3)
Plnenie splátkového kalendára pri pohľadávke zabezpečenej majetkom, ktorý patrí dlžníkovi, začína
prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zániku
zabezpečovacieho práva. Na neuspokojenú časť pôvodne zabezpečenej pohľadávky je dlžník povinný
splniť veriteľovi kvótu určenú súdom.
(4)
Dlžník sa po určení splátkového kalendára môže písomne dohodnúť s veriteľom na inej lehote splatnosti
splátok.
(5)
Ak pred určením splátkového kalendára začalo súdne konanie alebo iné konanie o zaplatenie pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená iba splátkovým kalendárom (§ 166a), takéto konanie pokračuje i naďalej.
Rozhodnutie, ktoré zaväzuje dlžníka zaplatiť pohľadávku, však možno vykonať iba v rozsahu a v lehotách
podľa splátkového kalendára.
§ 168g
Smrť dlžníka
Ak dlžník počas konania o určenie splátkového kalendára zomrie, súd konanie zastaví.
§ 168h
Vyhlásenie konkurzu
Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný.
ŠTVRTÁ HLAVA
NIEKTORÉ PROCESNÉ USTANOVENIA
§ 169
Účastníci konania
(1)
Účastníkom konania je dlžník (úpadca). V konkurze sú účastníkmi konania aj veritelia, ktorí si v konkurze
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. V konaní o určení splátkového kalendára sú účastníkmi konania aj veritelia, ktorí podali voči návrhu splátkového kalendára námietky.
(2)
Účastníkom konania sú aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má konať a rozhodovať; tieto osoby sú účastníkmi konania len pre tú časť konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich
právach a povinnostiach.
(3)
Zmena v osobe veriteľa je v konkurze účinná po písomnom oznámení pôvodného veriteľa správcovi o zmene v osobe veriteľa. V konkurze podľa tejto časti zákona je postúpenie pohľadávky účinné iba
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vtedy, ak sa postúpi celá prihlásená pohľadávka. V pochybnostiach platí, že pôvodný veriteľ postúpil celú
prihlásenú pohľadávku. O vstupe nového veriteľa do konania alebo o potvrdení prechodu pohľadávky súd
nerozhoduje.
(4)
Ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b), c), f) až h) a § 27 ods. 2 a 3 sa použijú primerane.
§ 170
Neúplný alebo nezrozumiteľný návrh
Súd nevyzýva dlžníka na opravu alebo doplnenie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie
splátkového kalendára.
§ 171
Nepríslušný súd
Súd skúma miestnu príslušnosť iba do vyhlásenia konkurzu alebo do poskytnutia ochrany pred veriteľmi;
inak sa pri skúmaní miestnej príslušnosti postupuje podľa Civilného mimosporového poriadku.
§ 171a
Späťvzatie návrhu
(1)
Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára možno vziať späť do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi; na neskôr
podané späťvzatie návrhu súd neprihliada.
(2)
Ak je návrh vzatý späť, súd konanie zastaví.
§ 171b
Litispendencia
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší
návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví.
§ 171c
Centrum hlavných záujmov
(1)
Ak má súd pochybnosti, či dlžník má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov,3b) kedykoľvek počas konania vypočuje dlžníka, najmä ak ide o cudzieho štátneho príslušníka.
(2)
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov,3b) konanie zastaví,
a ak už rozhodol o oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.
§ 171d
Zverejnenie zrušenia oddlženia
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom
vestníku.
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