0 1/ 2 0 19

NE WSLET TER

PATRIOTGROUP
O b č a s ní k s p o l o č n o s ti Pat riot G r o up, s . r. o.

Dobre vedieť ...

ČO JE OSOBNÝ BANKROT?

Osobný bankrot predstavuje spôsob oddlženia, kedy sa fyzické osoby aj fyzické osoby podnikatelia môžu zbaviť
svojich dlhov. Na to, aby dlžník mohol požadovať oslobodenie od svojich dlhov, musí spĺňať nasledovné požiadavky stanovené zákonom:
•

ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa

•

•

musí byť platobne neschopný

•

•

musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného

musí mať poctivý zámer
po vyhlásení je nevyhnutné uhradiť preddavok
správcovi vo výške 500 €

obdobného vykonávacieho konania
Poznáme 2 zákonné formy - konkurz a splátkový
kalendár

www.patriotgroup.eu

čítaj viac →

Dobre vedieť ...

ROZDIEL MEDZI KONKURZOM
A SPLÁTKOVÝM KALENDÁROM
KONKURZ
Podstatou konkurzu je, že ak by dlžník vlastnil majetok,
musí rešpektovať to, že majetok bude speňažený a použije sa na uspokojenie veriteľov. V prípade, ak súd vyhlási
konkurz, súdy musia ihneď zastaviť aktuálne prebiehajúce konania, ktoré súvisia s dlhom, ktorý má byť uhradený
v konkurze. Na majetok, ktorý podlieha konkurzu, nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Vyhlásením konkurzu
pominie aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pokiaľ prebieha dražba, dražobník od konania dražby upustí
na základe návrhu dlžníka.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR
Ak chce dlžník použiť na oddlženie formu splátkového
kalendára, musí okrem už spomínaných všeobecných
požiadaviek spĺňať aj požiadavku pravidelného príjmu
a súčasne dlhy dlžníka nesmú prevyšovať jeho majetok.
Pri splátkovom kalendári súd poverí správcu preskúmaním dlžníkových pomerov. Následne správca na súd podá
návrh na splátkový kalendár, ktorý sa zadefinuje tak, aby
bolo uspokojených minimálne 30 % dlhov.

AKO VYHLÁSIŤ OSOBNÝ BANKROT?
Dlžník sa v prípade vyhlásenia konkurzu alebo
návrhu

na

určenie

splátkového

kalendára

musí obrátiť na Centrum právnej pomoci.
Toto

zastúpenie

dlžníka

ustanovuje

zákon.

Centrum právnej pomoci vás bude informovať
o postupe a podmienkach oddlženia.
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Z pohľadu advokáta ...
Novú koncepciu konkurzu fyzických osôb priniesla
novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá je účinná od 01.03.2017. Táto zákonná

SLUŽBA PRE VÁS
•

Monitorujte svojich obchodných

•

Buďte informovaní včas o prípadných

partnerov/zákazníkov

úprava má znamenať pre fyzické osoby uľahčenie riešenia nepriaznivých finančných situácií.
Dlžník však musí pamätať na to, že určité

problémoch
•

Ponúkame vám službu SLEDUJ BANKROTY

•

v úvode je potrebné dodať vstupné dáta

pohľadávky (tzv. nedotknuteľné)

bude

musieť dlžník splácať
aj po oddlžení nakoľko
vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku,

Ako to funguje?
•
•

púšťať. Ide napríklad
o vymáhanie peňažného trestu uloženého
v trestnom konaní, pracovnoprávne nároky, ktoré majú
iné osoby voči dlžníkovi (napríklad zamestnanci), pohľadávky, ktoré vznikli zo zodpovednosti za škodu spôsobenú
na zdraví, alebo spôsobenú úmyselným konaním, pohľadávky z výživného na dieťa ale aj pohľadávky nepeňažného charakteru, či zabezpečené pohľadávky (napríklad dlh

v prípade sledovania fyzických osôb bude
potrebné zaslať meno a priezvisko + dátum

nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi od-

ak máte záujem o sledovanie právnických
osôb, postačí zaslať IČO

narodenia
•

následne budú zadané subjekty monitorované
na dennej báze a vy obdržíte na email výstupy
Službu je samozrejme možné prispôsobiť na
mieru, podľa požiadaviek klientov.

Vyskúšajte túto službu na 14 dní
BEZPLATNE!
Viac na: www.sledujbankroty.sk

zabezpečený ručením, či záložným právom). Nedotknutou
pohľadávkou podľa § 166c ZKR je aj pohľadávka z právnej

užívaný, zákon zaviedol pojem tzv. poctivý zámer dlžníka.

pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci

Súd môže skúmať poctivý zámer dlžníka do 6 rokov od

v súvislosti s konaním o oddlžení.

vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára, a to na návrh dotknutého veriteľa alebo prokurátora.

Upozorniť je potrebné predovšetkým na to, že pokiaľ má

Zrušením oddlženia súdom pre nepoctivý zámer dlžníka

fyzická osoba hypotekárny úver od banky zabezpečený

sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Po-

záložným právom k nehnuteľnostiam, jej pohľadávka sa

hľadávkam sa v rozsahu, v ktorom ešte neboli uspoko-

v rozsahu, v akom je krytá zabezpečeným majetkom, po-

jené, obnovuje ich pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť

važuje za nedotknutú, a teda bez ohľadu na oddlženie je aj

a veritelia sa môžu domáhať ich uspokojenia súdnou ces-

naďalej vymáhateľná v celom rozsahu. V prípade, že ban-

tou alebo ich vymáhať prostredníctvom exekútora. Okrem

ka, respektíve akýkoľvek iný zabezpečený veriteľ sa sám

toho sa predlžuje premlčacia lehota dotknutých pohľadá-

dobrovoľne nezapojí do oddlženia, nie je možné zbaviť sa

vok, a to až na 10 rokov od zrušenia oddlženia, čo výrazne
posilňuje pozíciu veriteľov. Nepoctivým zámerom dlžníka

záväzkov voči banke.

je napríklad to, že v zozname majetku ani na dopyt správVyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlast-

cu neuviedol časť svojho majetku prípadne zo správania

níctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí všetok ma-

sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že

jetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve man-

pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy

želov. Dlžník môže znovu požiadať o oddlženie po uplynutí

bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom

10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkové-

a ďalšie iné skutočnosti.

ho kalendára.
Aby proces konkurzu nebol fyzickými osobami účelne vy-

-- JUDr. Barbora Koncová, advokát
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Niečo o nás ...

Ing. Juraj Imrich, MBA, MSc.
vedie spoločnosť PATRIOT GROUP, s. r. o. od roku 2010.
Skúsenosti z oblasti vymáhania pohľadávok nadobudol
v spoločnosti LUKA & BRAMER GROUP a.s., kde mu
v roku 2006 bol udelený diplom ako najúspešnejšiemu špecialistovi pre správu a riadenie pohľadávok.
Získal vysokoškolské vzdelanie v obore Ekonomika a právo v podnikaní. Ukončením štúdia na Business Institute
v Prahe mu bol udelený titul MBA v obore Business Law.  
V roku 2019 na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach – odbor Bezpečnostný manažment,
získal titul MSc. – Master of Science. V súčasnosti je
Ing. Juraj Imrich, MBA, MSc. Section Leader Slovakia
v International Police Organization. Táto organizácia združuje profesionálov a sympatizantov z oblasti ochrany

"VNÍMAJTE DIANIE OKOLO SEBA.
PREVEZMITE ZODPOVEDNOSŤ.
A VZDELÁVAJTE SA, AJ KEĎ V MIERE
PRÍSTUPNEJ LAICKEJ VEREJNOSTI.
VŠETKO SA VÁM TO RAZ ZÍDE!"

Samozrejmosťou je permanentné vzdelávanie v spomínaných oboroch. Absolvoval množstvo kurzov v rámci školy
forenznej psychológie vedenej kriminálnym psychológom a právnikom Mgr. et Mgr. Ondrejom Kubíkom, PhD.
Táto škola je orientovaná na problematiku psychológie,
ktorá je aplikovaná v oblasti policajných vied, kriminalistiky,

osôb, bezpečnostných služieb, a tých, ktorí sa zaujímajú

trestného práva, ako aj v trestnom súdnictve, psychologic-

o aktivity polície a armády.

ko-policajnej praxi a komerčnej či štátnej bezpečnosti.

V rámci International Police Organization pravidelne pub-

Svoje teoretické vedomosti si vo svojom voľnom čase roz-

likuje články, v ktorých rozoberá témy venujúce sa predo-

širuje rôznymi kurzami aj v oblasti boja proti terorizmu.Po

všetkým antiterorizmu a bezpečnostným rizikám. Neustále

absolvovaní 200 hodinového tréningového programu zís-

sa venuje zlepšovaniu postupov pri vymáhaní pohľadávok

kal najskôr titul CAS a následne, titul CMAS – Certified Mas-

v terénnej činnosti ako aj zlepšeniu právneho postavenia

ter Anti – Terrorism Specialist.

veriteľa. V rámci postupov spoločnosti sa snaží zlepšiť vymožiteľnosť práva a použitie jednotlivých ustanovení zákona tak, aby boli funkčné a vytvárali právny ochranný rámec

Ing. Juraj Imrich, MBA, MSc.,
konateľ spoločnosti PATRIOT GROUP, s. r. o.

pre klienta.

DAJTE NÁM VEDIEŤ!
Vaše postrehy, nápady a názory posielajte na emailovú adresu vymahanie@patriotgroup.eu
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