
 

 

 
Pripomienky k novele zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
podané 22.7.2016 v medzirezortnom pripomienkovacom konaní 
 
Pripomienky vypracovala pracovná skupina: 
(c) OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota Bene, Mgr. Ivan Lorenc 
(c) program Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis, Mgr. Silvia Belovičová z advokátskej 
kancelárie Squire Patton Boggs a JUDr. Martin Provazník z bnt attorneys-at-law  
 
 
Snaha o systematické a legislatívne zmeny a strategické riešenie bezdomovectva na 
národnej úrovni je dlhodobým cieľom občianskeho združenia Proti prúdu. V súčasnosti 
okrem realizovania projektu pouličného časopisu Nota bene a projektu zamestnávania 
a oddlžovania ľudí zažívajúcich bezdomovectvo Nosiči batožín, iniciujeme vznik Národnej 
stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva. Pripravujeme podkladové štúdie a ponúkame 
Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny a ďalším verejným inštitúciám svoju expertnú 
pomoc. 

 
Cieľom spolupráce OZ Proti prúdu a Advokáti Pro bono Nadácie Pontis je zjednodušiť resp. 
umožniť ľuďom bez domova zbaviť sa svojich dlhov, čo im následne zvyšuje šancu nájsť si 
zamestnanie, získať nedostupnú zdravotnú starostlivosť a opätovne sa začleniť do spoločnosti. 
 
Pripomienky podporili:  
Depaul Slovensko, nezisková organizácia, štatutárny zástupca Ing. Mgr. Juraj Barát 
Občianske združenie Odyseus, Mgr. Iveta Chovancová - štatutárna zástupkňna / director 
Domov sv. Jána z Boha, n.o. štatutár, Mgr. Matúš Ferenčík 
 
 
Znenie pripomienok 
 
1) Čl.2 -Všeobecná pripomienka k novele zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštruktualizácii: 
 
Navrhujeme novelizovať súčasne zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v 
materiálnej núdzii č. 327/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov najmä v týchto 
smeroch: 
 

- príkladom stanoviť ďalšie okolnosti ako napr. strata bývania / ohrozenie bývania, 
nepriaznivá sociálna situácia, ktoré by Centrum právnej pomoci (ďalej len “CPP”) 
malo brať do úvahy pri posudzovaní žiadosti fyzickej osoby. 

- upraviť podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti a stanoviť 
minimálne dvojnásobok životného minima ako hornú hranicu príjmu, aj s ohľadom, že 
jeho výška mierne presahuje výšku minimálnej mzdy, tzn. takto stanovené kritérium 
má prevenčný charakter pre osoby, ktoré sú v pracovnom procese, ich príjmy im 
neumožňujú si zabezpečiť advokáta, ale sociálna situácia si to vyžaduje 

- zvážiť, či by právna pomoc nemohla zahŕňať aj pomoc pri preskúmavaní dlžníkovej 
finančnej situácie, a to najmä pre  prípad, ak sa dlžník nebude kvalifikovať na podanie 
návrhu na konkurz alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. To že “CPP” 
bude kontaktným miestom, kam sa budú ľudia s nízkym (alebo žiadnym) 



 

 

príjmom, v zložitej sociálnej a finančnej situácii obracať, by sa mohlo využiť práve pri 
práci s týmito ľuďmi pri zvyšovaní ich finančnej gramotnosti a inklúzie. Pomoc by 
mohla zahŕňať aj mediáciu s veriteľmi. Cieľom tejto pomoci je dosiahnuť, aby dlžník 
ktorý má problémy so splácaním dlhov a má nárok na poskytnutie právnej pomoci 
podľa tohto zákona, mal možnosť získať právnu službu, ktorej cieľom by bolo 
zanalyzovať dlžníkove dlhy najmä po právnej stránke. Následne by takýto právny 
zástupca mohol vyjednať nové splátkové kalendáre s veriteľmi, či upozorniť dlžníka na 
to, že nie je dôvod hradiť napr. premlčané dlhy. Takáto právna služba by slúžila na 
prevenciu, t.j. dlžník by sa mohol dohodnúť s veriteľmi a jeho situácia by nemusela 
skončiť tak, že jediné riešenie pre dlžníka by bol už len konkurz. 

- upraviť prísne nastavené podmienky ohľadom súčinnosti oprávnenej osoby, ktoré by 
mohli viesť k predčasnej strate nároku na poskytnutie právnej pomoci. 

- stanoviť miestnu príslušnosť “CPP” tak, aby sa sprístupnila právna pomoc v mieste , 
kde sa ľudia skutočne zdržiavajú 

- explicitne zahrnúť poskytovateľov sociálnych služieb medzi spolupracujúce subjekty 
“CPP” 

- vhodným spôsobom upraviť podmienky oprávnenosti na poskytnutie pôžičky a spôsob 
jej splácania 

 
 
Považujeme za dôležité zdôrazniť, že zo znenia pripravovanej novely zákona o konkurze a 
reštruktualizácii nie je zrejmé ako sa “oddlženie” skutočne stane prístupným pre širokú 
skupinu rôznym spôsobom znevýhodnených osôb (napr. aj ľudí bez domova). Napriek tomu  
ich oddlženie, by malo pozitívne dôsledky na ich aktivizáciu, spoločenské začlenenie a v 
konečnom dôsledku aj na úsporu nákladov štátu na  riešenie problematiky bezdomovectva. V 
návrhu sa uvažuje o paušálnej odmene správcu, viacerými úpravami sa znižujú celkové 
náklady na konkurz a vytvára sa priestor (uvažuje sa) o poskytovaní pôžičky Centra právnej 
pomoci. Napriek tomu, nie sú vôbec stanovené podmienky na získanie takejto pôžičky a 
podmienky jej splácania, nemení sa ani súčasné nastavenie podmienok oprávnenosti 
poskytnutia bezplatnej právnej pomoci “Centrom” čím môžu byť obmedzené v prístupe k 
oddlženiu niektoré skupiny osôb, náplň právnej pomoci”Centra” neobsahuje činnosti ktoré 
budú predchádzať podaniu návrhu na oddlženie a tým pádom nie malé množstvo práce 
zostane na iných pomáhajúcich profesiách (napr. sociálny pracovníci), ktorých odborné i 
časové kapacity sú v tejto oblasti poddimenzované.   Za týchto okolností nie je zrejmé 
nakoľko sa teda oddlženie stane aj reálne dostupné.  
 
Prístup cieľovej skupiny ľudí bez domova i ďalších znevýhodnených skupín je riešený len 
implicitne preto je dôležité súčasne novelizovať príslušné ustanovenia zákona o 
poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi “zákon o CPP”. 
 
2) Čl.2 - Navrhujeme nepriamo novelizovať zák. č.  580/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, kde by sa uviedlo, že ustanovenie § 9 ods. 2 predmetného zákona neplatí pre toho 
dlžníka, ktorý podal návrh na konkurz, návrh na oddlženie, alebo na dlžníka, o ktorom súd 
rozhodol o oddlžení. 
 
Ak zamýšľaným cieľom novely o konkurze a reštruktualizácii bolo okrem iného zabezpečenie 
zdravotnej starostlivosti, tento dôsledok pôvodne navrhované ustanovenie § 171 ods.4 nemá, 
nakoľko zdravotné poisťovne nie sú orgánom verejnej moci.  



 

 

Možným riešením, by bola zmena príslušných ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti, 
tak aby jej poskytovanie nebolo viazané na existenciu/neexistenciu dlhu. Takéto riešenie je 
však väčším zásahom do súčasnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyžaduje si 
komplexnejšie posúdenie dôsledkov i akceptáciu viacerých dotknutých subjektov.. 
 
 
3)  § 166 ods. 3: Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba, ak je voči 
nemu vedená exekúcia, alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva 
podľa osobitného predpisu. 
 
Odôvodnenie: 
1) Poskytnutie možnosti oddlženia len dlžníkom, proti ktorým je vedená exekúcia, bude 

podľa nášho názoru demotivovať dlžníkov splácajúcich svoje záväzky a môže to 
spôsobiť aj narušenie sociálnej práce, ktorej cieľom je viesť dlžníkov k zodpovednému 
prístupu k ich záväzkom. Dlžník bude demotivovaný riešiť svoje dlhy splátkami mimo 
konkurzu. 

2) Existencia dlhu na zdravotnom poistení má za následok stratu možnosti plnej zdravotnej 
starostlivosti. Veriteľ (ZP) nemusí mať záujem na vymáhaní svojej pohľadávky voči 
dlžníkovi formou exekúcie a dlžník nemusí mať možnosti a schopnosti uzatvoriť 
splátkový kalendár na svoj dlh. To môže viesť k pretrvávajúcemu problému v prístupe k 
zdravotnej starostlivosti.  

3) Podmienka prebiehajúcej exekúcie môže ďalej spôsobiť aj to, že veritelia nebudú svoje 
pohľadávky vymáhať a príslušenstvo tak bude naďalej narastať.  

4) Podmienku tiež nepovažujeme za vhodnú z dôvodu, že fyzické osoby by museli čakať na 
aktivitu veriteľa, ktorý ale vôbec nemusí podať návrh na vykonanie exekúcie, resp. 
vôbec nemusí mať exekučný titul. 

5) Zavedenie alternatívnej možnosti  vstupu do procesu konkurzu v podobe 
špecializovaného sociálneho poradenstva (§19 ods.3 zák.č. 448/2008 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, Zákon o sociálnych službách) dáva, za splnenia všeobecného 
predpokladu platobnej neschopnosti, príležitosť na oddlženie tým dlžníkom, ktorí svoj 
dlh za asistencie intenzívnej sociálnej práce podľa svojich možnosti splácajú a nemusí 
tak nevyhnutne prísť k exekučnému konaniu. Akreditácia špecializovaného sociálneho 
poradenstva na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny  spolu s registráciou 
poskytovateľa tejto služby do registra , ktorý vedie  vyšší územný celok, dáva pri 
súčasnom znení zákona o sociálnych službách, predpoklad najvyššej možnej miery 
ochrany pred zneužitím. Zastávame názor, že akreditovaní poskytovatelia 
špecializovaného sociálneho poradenstva môžu na základe “Evidencie prijímateľov 
sociálnej služby” (§ 95 zák. č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov) vydať so 
súhlasom klienta potvrdenie organizácie o tom, že konkrétna osoba je prijímateľom 
špecializovaného sociálneho poradenstva. Potvrdenie poskytovateľa spolu s  
rozhodnutím o udelení akreditácie, by v tomto prípade mali byť obligatórnou 
súčasťou návrhu na vyhlásenie konkurzu. 

 
 
4) § 171g ods. 2: Návrh sa podáva na predpísanom tlačive. Okrem všeobecných náležitostí a 
iných náležitostí ustanovených týmto zákonom, návrh v prílohe obsahuje zoznam majetku a 
zoznam veriteľov a v prípade, že návrh podáva osoba, ktorá je prijímateľom 
špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného predpisu, návrh obsahuje v 



 

 

prílohe aj potvrdenie jeho akreditovaného poskytovateľa a rozhodnutie o udelení 
akreditácie. 
  
5) §171h ods.1 písm.d) : voči dlžníkovi sa vedie exekúcia alebo konanie o výkon rozhodnutia 
alebo je prijímateľom špecializovaného sociálneho poradenstva podľa osobitného 
predpisu, 
 
6) 171r ods. 7: Ak dlžník, jeho blízka osoba so súhlasom správcu, alebo obec, v ktorej 
katastri sa nehnuteľnosť nachádza so súhlasom správcu, 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 dlžníka alebo jeho blízkej osoby alebo obce. Ak už takýto znalecký posudok 
bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu 
poskytla blízka osoba dlžníka alebo obec, správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na 
toho, kto takúto hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie 
nadobúdateľ. Voči nadobúdateľovi sa zabezpečený veriteľ môže domáhať len toho, čoho by 
sa mohol domáhať 
voči dlžníkovi. 
 
Požiadavku súhlasu správcu navrhujeme z dôvodu zamedzenia zneužívania tejto možnosti 
blízkymi osobami, ktoré by mohli skupovať nehnuteľnosti svojich blízkych osôb za účelom ich 
ďalšieho prenájmu týmto blízkym osobám za „úžernícke“ nájomné resp. poplatky za služby 
spojené s nájmom.  
 
7) § 171zf ods. 2: Dlžník má právo žiadať odklad dražby svojho obydlia navrhnutej 
zabezpečeným veriteľom o 12 mesiacov (z o dobrovoľných dražbách). 
 
Keďže táto novela neposkytuje ochranu obydlia, považujeme za potrebné aspoň predĺžiť 
moratórium na predaj nehnuteľnosti veriteľom na reálnejšiu lehotu, v ktorej si dlžník bude 
môcť nájsť náhradné bývanie. Obdobie 12 mesiacov je reálnejším odrazom možností dlžníkov 
a pomáhajúcich profesií realizovať stabilizáciu životnej situácie tak, aby neprišlo k 
neželanému dôsledku bezdomovectva. 
 
8) §168 ods. 1 písm. b) - Navrhujeme zvážiť znenie: pohľadávka z pôžičky poskytnutej 
dlžníkovi Centrom právnej pomoci na úhradu preddavku na paušálnu odmenu správcu 
v konkurze a na úhradu nákladov konkurzu vrátane príslušenstva takejto pohľadávky. 
 
Uvedené znenie navrhujem iba v prípade ak zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku nemá 
dôsledok na účinky oddlženia §171 ods. 1, tzn. aj po zrušení konkurzu pre nedostatok majetku 
sa dlžník zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým 
kalendárom...   
 
 
9) § 171zg ods. 3: Navrhujeme, aby podzákonnou normou boli zadefinované nevyhnutné 
výdavky potrebné na zabezpečenie bývania, pričom sem bude patriť aj primerané komerčné 
nájomné bývanie. 
 



 

 

Pripomienka na definovanie  nevyhnutných výdavkov potrebných na zabezpečenie bývania, 
kde bude patriť aj primerané komerčné nájomné bývanie  má za cieľ upozorniť na problém  
absencie definovania týchto nákladov a zároveň potrebu jasného akceptovania nákladov na 
primerané komerčné nájomné bývanie za nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie 
bývania.- obyčajná pripomienka 


