


 
 

Niektorí dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme. 
 

 

„Oceňujeme aj finančný a právny audit pohľadávok, ktoré nám 
spoločnosť Finlegal services, s.r.o. poskytuje a na základe ktorého 
získavame najdôležitejšie informácie týkajúce sa právneho stavu našich 
pohľadávok. Spolupráca nám umožňuje tvorbu efektívnych riešení 
potrebných pre disponovanie s pohľadávkou v akomkoľvek smere.“ 

Mestská bytová správa, s.r.o. 
Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota 

 
 

„Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pre nás vykonáva nielen mimosúdne 
vymáhanie pohľadávok, ale s veľkou úspešnosťou realizuje aj výkon 
záložného práva formou dobrovoľnej dražby, vďaka čomu sa nám 
podarilo vymôcť pohľadávky aj od problematických dlžníkov. Preto 
môžeme spoluprácu len odporučiť.“ 

Spokojné bývanie, s.r.o. 
Toplianska 5 , 821 07 Bratislava 

 
 

„Po uzavretí mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávok so 
spoločnosťou Finlegal services, s.r.o. sa prístup neplatičov najmä po 
návšteve terénnych zamestnancov spoločnosti, zaslaním výziev ako aj 
oslovením a komunikáciou s dotknutými osobami výrazne zmenil. 
Spoluprácu považujeme za efektívnu, poskytujúcu širšiu škálu možností 
riešenia vymáhania dlhov, v najkrajnejších prípadoch výkonom 
dobrovoľných dražieb.“ 

SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o. 
Športová 4021/13A, 929 01 Dunajská Streda 

 
 

„V súvislosti so vzájomnou spoluprácou by sme chceli vyzdvihnúť najmä 
kvalitnú prácu celého tímu zamestnancov spoločnosti pri vybavovaní 
našich požiadaviek a pri riešení akéhokoľvek nového problému. Vážime si 
starostlivosť o nás, ako klienta, pravidelnú informovanosť o stave 
vymáhania prípadov a promptné zasielanie vymožených súm.“ 

INTEN-EURA správa domov, s.r.o. 
M. Pišúta 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 
 

„Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. nám poskytla právne poradenstvo a zároveň navrhla komplexné 
a účinné riešenia v rámci vymáhania pohľadávok. Efektívne zvolila postupy a vďaka mimosúdnemu 
inkasu, exekučnému vymáhaniu a výkonu dobrovoľných dražieb nám uspokojila značnú časť našich 
pohľadávok a to najmä dobrovoľnou úhradou zo strany povinných osôb.“ 

Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o. 
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava 34 

 
 

„K našim požiadavkám pristúpila promptne, efektívne a s najvyššou mierou uspokojenia našich 
potrieb a nárokov Na spolupráci je nutné vyzdvihnúť aj právne poradenstvo a pravidelné 
informovanie o aktuálnych zverených prípadoch. Vzhľadom na účinnosť vybraných metód a 
ich pozitívny dopad na komplexné vymáhanie našich pohľadávok, vyjadrujeme absolútnu 
spokojnosť za poskytované služby a spoluprácu v plnej miere odporúčame.“ 

Okresné stavebné bytové družstvo 
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda 

 
 

„Spolupráca a získané informácie spoločnosťou Finlegal services, s.r.o. v procese vymáhania 
pohľadávok nám výrazným spôsobom pomohli pri zinkasovaní neuhradených pohľadávok. Pri 
spolupráci sme uvítali skutočnosť neplatenia preddavkov ani žiadnych iných registračných 
poplatkov a účtovanie odmeny výhradne z vymožených súm.“ 

CEE COLLECT Slovakia, s.r.o. 
Gorkého 3, 811 01 Bratislava 

 



 
 

Niektorí dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme. 
 

„ Vymáhaní pohledávky probíhalo v první fázi mimosoudně. V případe, že mimosoudní 
dohoda s dlužníkem nepřicházela v úvahu, předem jsme byli upozorněni o nákladech 
soudního řízení a pravděpodobnosti úspěšného vymožení pohledávky. Kompletní 
právní servis nám byl poskytnut i v rámci exekučního řízení.“ 

Acrosun, s.r.o. 
Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 

 
 

„V mimosúdnom konaní pred podaním návrhu na začatie súdneho konania boli na 
základe výsledku činnosti zisťované tie skutočnosti, ktoré smerovali k uspokojeniu 
pohľadávky ako mimosúdne, tak najmä exekučne. Pri výkone exekúcie boli 
pohľadávky uspokojované všetkými relevantnými spôsobmi a výrazný podiel na tom 
mal výkon exekúcie v priamom kontakte s povinným v „teréne“. Oceňujeme najmä 
personálne obsadenie a profesionálny prístup k individualite prípadov.“ 

Železiarne Podbrezová, a.s. 
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

 
 

„Spolupráca s Finlegalom je bezproblémová, pre nás veľmi uspokojivá. Počas celej 
doby spolupráce sa nevyskytli žiadne nedorozumenia a o titulované pohľadávky bolo 
odborne postarané. Riešiť nové vzniknuté problémy pre nich nebol problém. Z 
uvedených dôvodov spoluprácu odporúčame a počítame s ňou aj v budúcnosti." 

Mestský úrad Šaľa 
Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa 

 
 
„Mestský úrad by rád vyjadril spokojnosť s prácou  spoločnosti Finlegal services s.r.o..  
Musíme  zdôrazniť,  zodpovedný   a profesionálny prístup spoločnosti k našim 
pohľadávkam, neplatenie preddavkov ani iných záloh.  Veľkou výhodou bol pre nás aj 
bezplatný  finančný audit. Spoluprácu s touto spoločnosťou môžeme odporúčať.“ 

Mestský úrad Dunajská Streda 
Hlavná ulica 50/16, 929 01, Dunajská Streda 

 
 

„Finlegal nám výrazne pomohol s exekúciami. Zvolili oveľa efektívnejší prístup k tvorbe 
dokumentov a nielen z dôvodu rýchlosti sme ušetrili veľa času a finančných 
prostriedkov. Ich riešenia boli pre nás úplne vyhovujúce a v prípade možnosti sa 
rozhodneme využiť ich služby opäť. Dúfame, že naša spolupráca bude napredovať." 

Mestský úrad Stará Ľubovňa 
Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

 
 

„Práca spoločnosti v procese vymáhania je veľmi profesionálna. Máme prehľad 
o každom jednom individuálnom prípade. Spolupráca  a informácie získané 
spoločnosťou nám výrazne pomohli pri získaní našich neuhradených pohľadávok.“ 

Mestský úrad Šurany 
Ul. Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany 

 
 

„Počas celej doby spolupráce sa nevyskytli žiadne nedorozumenia a pohľadávky boli 
spracované a bolo o nich odborne postarané. Všetky vymožené sumy nám boli 
prevedené na účet okamžite. Spolupráca s touto spoločnosťou bola  bezproblémová 
a pre nás veľmi uspokojivá.“ 

Mestský úrad Veľký Meder 
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 

 
 

 „Našim pohľadávkam bola venovaná bezodkladná pozornosť a starostlivosť, o čo 
najefektívnejšie vymoženie celej pohľadávky. V procese nám boli poskytované 
informácie o stave vymáhania a to bezodkladne a v postačujúce miere.“ 

 Koberce BRENO, s.r.o. 
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 



 
 

Niektorí dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme. 
 

 
 

Kto a čo je Finlegal? 
 

 

 

Finlegal services, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou v oblasti 

vymáhania pohľadávok a dražobnej činnosti. Úspešne sme medzi svojich klientov 

zaradili správcov bytových domov, väčšie okresné mestá, ale aj menšie obce. 

Inkasný proces individuálne prispôsobujeme typu pohľadávke a samotné 

speňažovanie pohľadávky je vykonávané najefektívnejším spôsobom po 

spracovaní odbornej analýzy. V oblasti výkonu zákonného záložného práva 

presadzujeme moderné liberálne riešenia s úspešným zaradením do praxe. 

Odbornosť verejnosti zvyšujeme prednáškovou a publikačnou činnosťou na 

sympóziách a seminároch organizovaných občianskymi združeniami, ktorých sme 

členmi. Spolupráca s klientmi vychádza z princípu nezaťažovania zbytočnej 

administratívy a z princípu neplatenia žiadnych poplatkov a odmien.  
 

 

 

 

„Niektorí dlhy vymáhajú, my ich 
speňažujeme.“ 

  

Prečo my? 

Ani jedna neúspešná 
dražba 
 
 
 
 
 
 

73,1 % úspešnosť 
vymoženia mimo 
dražieb 
 
 
 
 
 
 

Všetky súdne spory 
vyhraté 
 
 
 
 
 

Inovatívne riešenia 
praktických 
 
 
 
 
 

11-členný tím 
profesionálov 
 
 
 
 

Viac ako 260 klientov 
 
 
 
 

Spolupráca s 42 
mestami a obcami  

Počet spravovaných pohľadávok: 

v roku 2011 – 1.324  prekročených 400.000,- € 
v roku 2012 – 2.582  prekročených 2.400.000,- € 
v roku 2013 – 3.902  prekročených 4.600.000,- € 
v roku 2014 – 5.310  prekročených 6.190.000,- € 
v roku 2015 – 5.625  prekročených 7.236.000,- € 
v roku 2016 – 6.860  prekročených  8.240.000,- € 
v roku 2017 – 8.990  prekročených10.659.008,- € 
 

vymáhaných 34.593 pohľadávok 

vymáhaných 39.725.008,- € 
 	



 
 

Niektorí dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 výhod oproti 
konkurencii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nakoľko veríme že pohľadávka je v spolupráci s našou 
spoločnosťou vymožiteľná, určujeme pre prípad 
nevymoženia nulovú poplatkovú povinnosť, t.j. že klient 
neplatí žiadne poplatky a ani žiadnu náhradu trov 
exekučného konania v prípade neúspešného ukončenia 
exekúcie, prípadne zastavenia exekúcie. Všetky náklady 
vymáhania v mimosúdnom, súdnom a exekučnom 
vymáhaní hradí dlžník 

2. Interný 11-členný tím právnikov spoločnosti je 
dostatočným základom profesionality 

3. Vždy aktuálne preverujeme informácie o trvalom / 
prechodnom pobyte vlastníka predmetu dražby aj v deň 
konania dražby; týmto spôsobom zvyšujeme efektivitu 
výsledkov dražieb až o 33% 

4. Pre zahájenie vymáhania nám postačuje len sumárna 
analýza platieb 

5. Zabezpečujeme celý proces hlasovania podľa zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
za účelom získania súhlasu na podanie návrhu na 
vykonanie dobrovoľnej dražby. Zastúpenie sa vykonáva 
na základe plnej moci a od momentu zvolania schôdze až 
po oznámenie o výsledkoch hlasovania 

6. V dražobnom procese zastupujeme klienta už od 
spracovania oznámenia o začatí výkonu záložného práva 
až po podanie záverečnej správy o výkone zál. práva 

7. Ukončenie celého konania dražby max. do 3 mesiacov 
odo dňa podania podkladov 

8. Spracovanie všetkých listín a podaní v súvislosti s dražbou, 
prípadne iným spôsobom vymáhania našou spoločnosťou 

9. Klientovi sa v prípade spolupráce môže inštalovať prístup 
do systémovej evidencie pohľadávok. Klient má tak 
možnosť kedykoľvek nahliadnuť do digitálneho spisu 
a oboznámiť sa s aktuálnym stavom prípadu 

11. Garantujeme bezplatné sledovanie neobmedzeného 
počtu dlžníkov v registri konkurzov a reštrukturalizácií za 
účelom získania aktuálneho stavu ich solventnosti  

Vždy bez poplatkov 

V zmysle § 25 zákona č. 527/2002 
Z. z. o dobrovoľných dražbách, v 
zmysle ktorého znáša všetky 
náklady dražby vlastník predmetu 
dražby, teda dlžník. 

 

Správca / spoločenstvo nie je v 
prípade úspešnosti dražby 
zaťažené žiadnymi poplatkami v 
súvislosti s vykonaním dobrovoľnej 
dražby. 

 

Garantujeme bezpoplatkovú 
povinnosť klienta v prípade 
nevymoženia pohľadávky 

Bez tvorby dokumentov 

Klient je odbremenený od tvorby 
všetkých listín a dokumentov 
potrebných pre výkon zákonného 
záložného práva a dobrovoľnej 
dražby : 

ü oznámenia o začatí výkonu 
záložného práva  

ü zmluvy o výkone dražby 
ü plnej moci na výkon dražby 
ü návrhu na vykonanie dražby 
ü výpočtu celkovej dlžnej sumy  
ü čestného prehlásenia 

o splatnosti, pravosti a výške 
pohľadávky, o  možnosti dražiť 
predmet dražby 

ü oznámenia o dražbe 
ü podanie správy o výkone 

záložného práva 

 	



 
 

Niektorí dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme. 

 

 

a potreby včasného prihlásenia pohľadávok do 
konkurzného a reštrukturalizačného konania 

12. Nesústreďujeme sa len na individuálne prípady ale aj 
zaujíma nás aj ochrana správcov, spoločenstiev a 
bytových družstiev. V roku 2014 sme našou širokou 
kampaňou v spolupráci s bytovými družstvami a 
správcami dokázali zabrániť prijatiu novely zákona č. 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, ktorej účelom 
bolo navýšenie minimálnej výšky istiny dlhu pod ktorú nie 
je možné vykonať dražbu z 2.000,- EUR na 10.000,- EUR. 

13. Bezplatné preverovanie dlžníkových finančných 
ukazovateľov a bonity vymáhania pohľadávok v : 

• registri účtovných závierok (celková zadlženosť, 
návratnosť aktív, zisku, tržieb a pod.) 

• katastri nehnuteľností 
• registri dlhov a nedoplatkov 
• registri dražieb 
• registri súdnych konaní a súdnych rozhodnutí 
• obchodnom registri 
• živnostenskom registri 

14. Podanie správy o podrobnom finančnom statuse dlžníka 
kedykoľvek na požiadanie 

15. Ponúkame priame prepojenie mimosúdneho, súdneho 
a exekučného vymáhania pohľadávok. Výhoda spočíva 
okrem iného aj v technickom, materiálnom 
a personálnom prepojení spoločnosti v celom inkasnom 
procese pohľadávok 

16. Výkon exekúcie je závislý na znalosti osobných údajov 
dlžníkov. Komunikácia s verejnými orgánmi pri výkone 
exekúcie je založená priamo na týchto údajoch. Ich 
poznaním a uvedením priamo v návrhu na vykonanie 
exekúcie je podstatným šetrením času vo výkone 
exekúcie a v spolupráci s našou spoločnosťou je možné 
dané údaje získať už v procese mimosúdneho inkasa 
v súčinnosti s Centrálnym registrom obyvateľov Slovenskej 
republiky. 

 
 
 
 

Klientovi sa inštaluje aplikačný software 
používaný súdnymi exekútormi, v ktorom má 
možnosť kedykoľvek nahliadnuť do 
digitálneho spisu  stavom prípadu. 

  

Vykonáme za vás schôdzu 

Nemusíte strácať čas získavaním 
súhlasu na výkon dražby. Všetko 
spravíme za vás : 

ü bez poplatku 

ü príprava oznámenia o konaní 

schôdze vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov 

ü včasné oznámenie o konaní 

schôdze a nadštandardné 

pripomenutie deň vopred 

o konaní schôdze 

ü vykonanie hlasovania vlastníkov 

bytov v bytovom dome  

ü doručenie oznámenia o 

výsledku hlasovania v zmysle 

zákona č. 182/1993 Z. z.  

ü príprava hlasovacích lístkov  

ü spracovanie všetkých plných 

mocí potrebných na výkon 

hlasovania 

ü efektívnejšie zabezpečenie 

súhlasu na výkon dražby 

ü vyššia právna istota 

ü priamy kontakt s dlžníkom už 

v skoršom štádiu za účelom 

uhradenia dlhu 
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Výkon dobrovoľných 
dražieb 
 
Pre správcu bytového domu / bytové družstvo / spoločenstvo 
predstavuje výkon dražby často až finálne štádium riešenia dlhu, 
Vo veľkej väčšine prípadov však k realizácií výkonu záložného 
práva nemusí dôjsť. Najdôležitejšie je uvedomiť si silu prvého 
kroku k začatiu výkonu zákonného záložného práva. 

Realizácia dobrovoľných dražieb je možná v prípade pozitívnej 
lustrácie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku dlžníka 
zabezpečeného záložným právom.  

Pozícia spoločenstva alebo ostatných vlastníkov bytov v bytovom 
dome je uľahčená vznikom záložného práva ex lege (zo zákona). 
Proces výkonu záložného práva je regulovaný najmä zákonmi č. 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník.  

Výkon zákonného záložného práva v zmysle § 15 zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spolu 
s ustanoveniami Občianskeho zákonníka :  
ü je po splnení podmienok určených právnymi predpismi veľmi 

efektívnym nástrojom vymoženia dlhu dlžníka 
ü v praxi sa osvedčil ako oveľa lepší a rýchlejší nástroj ako napr. 

súdne a exekučné vymáhanie pohľadávky 
ü svojou jedinečnou superprioritnou odstraňuje problém pri 

riešení problému poradia záložných práv 
ü nezaniká v prípade realizácie zmluvného záložného práva 

peňažným ústavom (bankou). 
 

Nechajte to na nás 

Právnym podkladom realizácie 

dobrovoľnej dražby je rozhodnutie 

vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov o tomto kroku. Väčšie 

bytové domy (80 a viac bytov) 

a bytové domy s vlastníkmi bez 

záujmu o správu bytového domu, 

predstavujú určitú hrozbu pre 

efektívny výkon správy bytového 

domu a zaťažujú neprimeraným 

spôsobom správcu/spoločenstvo 

a tých vlastníkov, ktorí daný 

záujem majú. Existuje však pre 

tento moment rozumné riešenie 

v podobe akceptovania vyššej 

právnej sily súhlasu vlastníka, než 

tolerovania jeho neúčasti na 

schôdzi. Problém vzniká aj pri 

bytoch v nájomných vzťahoch, 

kedy je získanie súhlasu od 

vlastníka veľkou prekážkou. 

 

V spolupráci s našou 

spoločnosťou je za účelom 

realizácie dobrovoľnej dražby 

bremeno zvolávania schôdze, jej 

priebeh, dokumentácia 

a výsledok, prenesené na nás. 

Riešenie schôdze za účelom 

dobrovoľnej dražby je u nás 

overené praxou a oproti 

procesom vykonávanými 

správcom, bytového domu ide 

o oveľa rýchlejšie a efektívnejšie 

riešenia. Je viac ako zvykom, že 

dlžník uhradí pohľadávku v tomto 

štádiu vzhľadom na výraznejší tlak 

zo strany dražobníka. 
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Proces výkonu 
dobrovoľných dražieb 
 
Proces výkonu dobrovoľnej dražby začína podaním materiálnych 
podkladov (sumárnou analýzou platieb alebo výkazu z karty vlastníka) 
elektronicky na základe vzdialeného zaheslovaného prístupu alebo 
FTP prístupu. Prevzatie podkladov je však možné dohodnúť aj na inom 
základe, napr. osobne alebo mailovou formou. 

Pred samotným priebehom dražby je nevyhnutné spracovať 
oznámenie o výkone záložného práva s uvedením právnych 
a faktických dôvodov realizácie dražby. Vlastník predmetu dražby 
(fyzická osoba) je automaticky zaradený nielen do lustrácie 
v oficiálnom Centrálnom registri obyvateľov Slovenskej republiky, ale 
aj vo všetkých ostatných registroch vedených verejnými orgánmi, za 
účelom získania informácie o aktuálnom trvalom a prechodnom 
pobyte vlastníka.  

Takmer každý účastník dražby 
prejavuje záujem poznať informáciu 
o aktuálnom pobyte vlastníka 
predmetu dražby. Uvedený údaj má 
špeciálny význam pre výšku najnižšieho 
podania na dražbe v zmysle § 16 ods. 6  

zákona č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách. Stálym 
overovaním údaja o pobyte vlastníka 
sme v konečnom dôsledku navýšili 
úspešnosť dražieb až o 33%. 

Prax poukázala na nutnú zvýšenú odbornú starostlivosť dražobníka pri 
spracovávaní znaleckého posudku znalcom v prípade výkonu 
zákonného záložného práva. Dražobník síce nie je hmotnoprávne 
zodpovedný za odbornosť vypracovaného znaleckého posudku, je 
však povinný pri výkone činnosti postupovať s odbornou 
starostlivosťou a za určitých okolností môže nesprávne spracovaný 
znalecký posudok predstavovať sekundárne dôsledky. Na cene 
určenej znaleckým posudkom je závislé najnižšie podanie na dražbe 
a tým ovplyvňuje aj konečnú výšku výťažku. Od výšky výťažku je 
priamo závislé uspokojenie pohľadávok v ďalšom poradí. Naša 
spoločnosť spolupracuje striktne so skupinou znalcov, ktorých 
posudky sú akceptované subjektmi s vyššou mierou odbornej 
zaťaženosti. 

Celý proces dobrovoľnej dražby je v spolupráci s našou spoločnosťou 
ukončený do troch kalendárnych mesiacov od rozhodnutia riešiť dlh 
výkonom dražby. Pri úspešnom výkone dražby garantujeme pripísanie 
výťažku na účet navrhovateľa dražby do siedmich dní odo dňa 
uhradenia výťažku vydražiteľom. 

Informovanosť o dražbách 

Informovanosť verejnosti je pre 

dosiahnutie účelu dražby 

nevyhnutné. Nejde len 

o informovanie o detailoch 

dražby prostredníctvom 

obchodného vestníka 

a notárskeho centrálneho 

registra dražieb, ale hlavne 

o informovanie cez tie média, 

ktoré sú účelovo sledované 

záujemcami a zúčastňujú sa 

dražieb zo sebe vlastného 

dôvodu. Preto zverejňujeme 

všetky podstatné informácie 

o našich dražbách v médiách 

s celoslovenskou distribúciou, 

na známych webových 

inzerciách a na našich 

webových stránkach 

www.finlegal.sk 

www.dražby.xyz 
 

Perfektnosť dražieb 

Právo podať návrh na určenie 

neplatnosti dražby na súd je 

obranným mechanizmom 

dotknutej osoby po vykonaní 

dražby. V doterajšej našej 

činnosti bolo napadnutých 

niekoľko dražieb. Všetky 

návrhy na určenie neplatnosti 

dražby boli príslušným súdom 

zamietnuté, čo dokazuje 

právnu perfektnosť výkonu 

dražieb ako po stránke 

hmotnoprávnej, tak aj po 

stránke procesnej. 
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O rozdiele medzi vymáhaním dlhov a ich 
speňažovaním a o širšom spektre aplikačných 
problémov zákonného záložného práva 

 
Ja dlhujem. Ty dlhuješ. Ja platím. 
 

Každý z nás je, alebo bol v postavení veriteľa alebo dlžníka. Nie je 
na tom nič atypické. Pozícia ostatných vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v zastúpení správcom bytového domu 
(pre účely článku budem používať pojem „správca“ v zmysle 
mandatára ostatných vlastníkov a budem ho stotožňovať s 
obsahom pojmu „spoločenstvo“) musí byť v tomto vzťahu ako 
veriteľa vždy silnejšia. A omnoho viac sa dá z tohto vzťahu vo 
vymáhaní nedoplatkov dosiahnuť, ak bude dlžník chápaný v jeho 
vlastnom existenčnom prostredí, individuálne každý zvlášť. Aké 
kroky má správca vykonať v závislosti od individuálnych okolností 
týkajúcich sa dlhu alebo dlžníka? Kedy ich má vykonať? Kedy 
uplatniť nedoplatok dlžníka na súde a kedy to už stráca zmysel? 
Prečo si dohodnúť s dlžníkom skôr dohodu o zrážkach zo mzdy 
než dlžníka žalovať? A prečo nečakať, kým istina dlhu narastie 
nad 2000 eur za účelom vykonania dražby? To sú otázky na ktoré 
sa pokúsim v príspevku odpovedať.  

Pred upriamením pozornosti na samotnú problematiku by som 
rád upozornil na určitú slovnú legislatívnu nepresnosť pri používaní 
pojmov „dlh“ a „pohľadávka". Je jasné, že pohľadávku má veriteľ 
a povinnosť uhradiť dlh má dlžník. Vždy je to však dlžník, nikdy nie 
niekto ako „pohľadávkovník", pripadne niekto inak nezmyselne 
pomenovaný. Ak je vlastník v omeškaní s úhradou, či už do fondu 
prevádzky, údržby a opráv (podľa § 7b ods. 5 zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ďalej ako 
„ZVBNP“), alebo s poplatkom za správu v zmysle zmluvy o výkone 
správy, čo i len jeden mesiac, bude dlžníkom a nikým iným. 
Prislúchajú mu z toho dôvodu všetky zákonné povinnosti ako 
dlžníkovi a správca nadobúda všetky práva veriteľa. Toto je 
nutné uvedomiť si aj po obsahovej stránke. V situácii, keď sa 
stáva z vlastníka dlžník, vzniká pre správcu niekoľko prvých 
možností. Prvou je nechať to tak. To je však závažnou chybou 
správcu. Ak evidujete čo i len jeden mesiac omeškanú platbu, 
nikdy to nenechajte bokom. Už prvá nevykonaná úhrada má svoj 
dôvod a je irelevantné či z akého dôvodu.  

Výška úhrady a výška poplatku za správu nie sú vo všeobecnosti také vysoké a nespôsobujú v prípade 
nevykonania úhrady vznik splatnosti celého dlhu tak, ako je to pri iných dlhoch. Úhrady vykonávané 
na základe § 7b ZVBNP sa stávajú splatnými za každý mesiac zvlášť a spôsobujú tzv. kumulatívny dlh. 
Znamená to, že sa dlh navyšuje postupne. Kumulácia dlhu síce spôsobuje časté problémy pri výpočte 
úroku z omeškania či zmluvnej pokuty, pri menšej dávke právnej zdatnosti sa tento výpočet dá 
zvládnuť.  
 

Koľko ľudí, toľko chutí 

Omyl. Oveľa viac chutí. 

Paleta odpovedí na otázky 

právnych problémov je viac 

ako pestrá. Ak položíte tú istú 

otázku piatim právnikom, 

môžete dostať až sedem 

odpovedí a názorov. A je 

tomu tak aj v otázkach 

medicíny, vedy, filozofie. 

Multiplicita je atribútom 

ľudskej spoločnosti. Účelom 

tohto príspevku je však  podať 

vlastný názor na konkrétnu 

problematiku. Problematiku 

vymáhania nedoplatkov, 

ktorá je tŕňom vo výkone 

správy bytových domov 

väčšiny správcov. Je však 

rozdiel medzi ich vymáhaním 

a ich speňažovaním. 

	



 
 

Niektorí dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme. 

Uvažovať pred tým ako (sa) začať súdiť 
 
Prvé štádium vymáhania 
dlhu sa nazýva 
mimosúdnym, ale časovo 
by skôr pasovalo 
označenie predsúdne. 
Mimosúdnym z toho 
dôvodu, že už dlh vznikol. 
ale proti dlžníkovi ešte nie je 
podaný návrh na súde.  
Ak je mimosúdne vymáhanie vykonávané 
správcom aspoň v tých intenciách, o ktorých 
píšem, správca ani nebude musieť podať proti 
dlžníkovi návrh na súde, prípadne aj keď áno, 
tak podanie návrhu na súd bude nutné len pre 
malé percento z celej skupiny dlžníkov. 
Každopádne ma prax naučila, že správcovia 
mimosúdne vymáhajú neradi. Vyžaduje si to 
totiž ich aktivitu, znalosti a úsilie, či už právne, 
filozofické, psychologické. V čom teda možnosti 
správcu v mimosúdnom vymáhaní spočívajú? 
Apriórne je nutné poukázať na paragrafy 7b 
a 8b ZVBNP, v ktorých sa uvádza, že „správca je 
povinný vymáhať vzniknuté nedoplatky“ a 
„spoločenstvo môže vymáhať plnenie“. Je 
legislatívnou chybou, že zákon rozlišuje medzi 
právnymi nárokmi správcu a spoločenstva. Tieto 
rozdiely je možné odstrániť jedine de lege 
ferenda.  
 
Vznik nedoplatku predstavuje akýsi štartovací 
modul do právneho sveta možností a je len na 
správcovi, ktorú si vyberie. Kritériom pre vhodný 
vyber konkrétneho spôsobu riešenia by mali byť 
najmä rýchlosť vykonania úhrady a dostatočné 
zabezpečenie reálnosti jej vykonania. Prvým 
samozrejmým krokom je doručenie výzvy na 
úhradu vo forme akéhosi upozornenia, že sa o 
vzniku dlhu vie a že bude jeho speňažovanie 
riešené. V tomto momente začína prvé štádium 
mimosúdneho vymáhania, tzv. vlastná réžia 
správcu. Začína hneď momentom vzniku dlhu a 
nemala by trvať viac ako dva, najviac tri 
mesiace. Vo vlastnej réžií by mal správca využiť 
všetky prostriedky mimosúdneho vymáhania, či 
už za účelom vymoženia pohľadávky alebo jej 
zabezpečenia. Ak keď nie všetky, tak 
nevyhnutne aspoň tie najbežnejšie. Ak nie je až 
tak zdatný, mal by vymáhanie zveriť tretej osobe 
čím skôr, ideálne hneď po vzniku dlhu. Pojmom 

"hneď" mám na mysli bezodkladne, okamžite, 
nečakať ani týždeň. To je druhým štádiom 
vymáhania a je najčastejšie vykonávané treťou 
osobou, najmä špeciálnou spoločnosťou, akou 
je napríklad naša spoločnosť. Je nutné rozlišovať 
medzi podaním dlhu s cieľom jeho vymoženia a 
postúpením pohľadávky. Postúpenie je právny 
inštitút spojený so zmenou vlastníckeho práva k 
pohľadávke (postúpenie pohľadávky podľa § 
524 a nasl. Občianskeho zákonníka, ďalej ako 
„OZ“).  
 
Prvé stretnutie s dlhom  
 
No aj výzva na úhradu, pokiaľ má plniť svoj účel, 
musí mať určitý správny obsah a formu. Nie je 
celkom efektívne doručiť vlastníkovi výzvu v štýle 
„zaplať, inak bude vec postúpená súdu". Toto 
určite nie je vhodné riešenie. Na Slovensku je 
viac ako 2,5 milióna exekučných konaní a je 
skôr omylom myslieť si, že práve váš dlžník je tou 
osobou, ktorá ešte nepozná atribúty 
slovenského súdneho procesu a procesu 
exekúcie. Takže uvedením takéhoto 
upozornenia vo výzve na úhradu jej účel 
dosiahnete len ťažko, až vôbec. Jej obsah musí 
byť skôr psychologický a motivujúci k úhrade 
inak. Napríklad tým, že pokiaľ dlh nebude 
riešený, celková jeho výška presiahne určitú 
výšku, napr. pri výške istiny len 130 € je bežné, že 
celková výška dlhu bude v exekúcii presahovať 
výšku 600 €. Výzvy na úhradu obsahujúce takúto 
informáciu majú za následok nárast 
vymožiteľnosti o viac ako tretinu. Nie je to však 
jediný faktor, ktorému sa musí pripisovať tento 
úspech. Pri vyšších istinách je vhodné operovať 
aj možnosťou výkonu zákonného záložného 
práva (pre účely tohto príspevku budem 
používať skratku „ZZP“) a uvedenie potenciálnej 
straty vlastníckeho práva k bytu alebo 
nebytovému priestoru.  
 
Efektívne je už aj samotné vymáhanie dlhu inou 
osobou ako veriteľom, jednoducho z 
psychologického motívu. To, ako dlho má trvať 
štádium mimosúdneho vymáhania je 
individuálne. Pri určení maximálnej časovej 
hranice treba vychádzať z troch princípov :  
• pokiaľ nie je dlh uhradený alebo 

dostatočne zabezpečený,  
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• pokiaľ nevznikne nevyvrátiteľný predpoklad, 
že dlžník dlh uhrádzať nebude a  

• aby sa zabránilo možnému premlčaniu 
dlhu.  

Mimosúdne vymáhanie má aj svoju druhú fázu, 
v ktorej je dlh vymáhaný treťou osobou, 
špeciálnou spoločnosťou. Obsah a postupy 
vymáhania špecialistov je know-how každého 
zvlášť a je to otázka, na ktorú môžem 
odpovedať jedine za našu spoločnosť. Zveriť 
vymáhanie dlhu tretej osobe však každopádne 
považujem za vhodné riešenie. Rozhodnutie sa 
pre konkrétnu tretiu osobu alebo spoločnosť by 
malo byť podložené mnohými rozumnými 
dôvodmi, nie je to len otázka ceny. Pokiaľ je aj 
vymáhanie zverené tretej osobe, prichádza zo 
strany správcu na rad pravidelná kontrola 
postupov, prípadne by si mal správca 
zabezpečiť povinnosť podávania pravidelných 
správ o činnosti a krokoch zo strany 
„vymáhateľa“. V tomto bode by som rád 
poukázal na bežnú prax advokátov a inkasných 
spoločností, kde je zvykom podávať návrhy na 
súdne konania oveľa skôr, ako je to nutné či 
vhodné. Každý dlh je žalovateľný, no nám ide 
o jeho speňaženie, o jeho efektívne vymáhanie, 
čo je úplne iný proces, než je na Slovensku 
zvykom  
 
Keď medzi dohodou a dohodou nie je 
len sémantický rozdiel  
 
Vo všeobecnej praxi je návrh splátkového 
kalendára najčastejším úkonom vlastníka po 
oznámení existencie dlhu. Je preto najčastejším, 
lebo v skutočnosti je jeho obsahom jedine návrh 
dlžníka oddialiť úhradu a aj to po menších 
častiach. Neexistuje presvedčivý dôvod 
neakceptovania takéhoto návrhu dlžníka, 
existuje však viacero dôvodov, prečo by mal 
správca pouvažovať nad inými možnosťami. Ak 
je napr. splátkový kalendár dohodnutý na viac 
ako šesť splátok, vzniká správcovi nepríjemná 
povinnosť sledovať pravidelnosť úhrad, ktorých 
výkon sa navyše viaže na dobrovoľné 
rozhodnutie dlžníka. Ak by sa dlžník rozhodol 
splátku neuhradiť, správca sa dostáva do 
rovnakej pozície, v ktorej bol pred jeho 
uzavretím. A je viac ako možné, že dlh bude 
ešte vyšší. Jediným svetlým bodom splátkového 
kalendára je možnosť dlžníka uhrádzať dlh v 

menších výškach postupne, čo pre neho 
predstavuje menšiu finančnú záťaž. Finančná 
záťaž je však pre každého jednotlivca iná 
a výkon úhrad je značne relatívny.  
 
Menej používaným inštitútom, avšak pre 
správcu výhodnejším, je dohoda o zrážkach zo 
mzdy podľa § 551 OZ, v zmysle ktorého „možno 
uspokojenie pohľadávky zabezpečiť písomnou 
dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach 
zo mzdy; zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než 
by boli zrážky pri výkone rozhodnutia“.  Na 
rozdiel od splátkového kalendára, je povinnosť 
vykonávať úhrady vo forme zrážok na strane 
zamestnávateľa a jej porušením vzniká 
zamestnávateľovi priama zodpovednosť za 
vznik škody. Mohlo by sa zdať, že ide o 
trojstranný právny akt (správca - dlžník - 
zamestnávateľ), no v skutočnosti ide o 
dvojstranný právny úkon uzavretý medzi 
správcom a dlžníkom, ktorý sa zamestnávateľovi 
len prekladá na výkon. Samozrejme, aj tu je 
stála povinnosť správcu sledovať pravidelnosť 
úhrad, no v praxi je skôr štandardom zrážky 
zamestnávateľom vykonávať než nevykonávať, 
a to práve z dôvodu priamej zodpovednosti 
zamestnávateľa. Negatívnym momentom je 
neochota dlžníka dohodu uzatvárať, nakoľko 
pre neho nie je pozitívom, aby o jeho dlhoch 
vedeli v zamestnaní. Tu je však nutné nezabúdať 
na pozíciu správcu. Ak vyhoviete dlžníkovi 
oddialiť úhradu dlhu v postupných častiach, je 
úplne v poriadku požadovať´ protiplnenie, a 
tým je práve napr. podpis dohody o zrážkach zo 
mzdy. Dlžník získal niečo, veriteľ tiež. Samozrejme 
za predpokladu, že je dlžník zamestnaný alebo 
že je poberateľom iného príjmu, napr. 
dôchodku. Okrem uvedených základných 
možností existujú v mimosúdnom vymáhaní aj 
ďalšie (napr. ručenie, postúpenie pohľadávky, 
uznanie dlhu, pristúpenie k záväzku, notárska 
zápisnica s exekučnou doložkou atď.), no 
vzhľadom na ich široké spektrum sa im budeme 
venovať v inom príspevku.  
 
A je tu ešte ďalší dôvod, na základe ktorého by 
mal správca sledovať vznik nedoplatkov hneď 
od prvej chvíle. Vychádza z faktu, že ak dlžník 
neuhrádza platby za výkon jedného zo svojho 
najdôležitejšieho práva - práva na obydlie (je to 
pojem širší než pojem vlastníckeho práva), je tu 
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potenciálne akýkoľvek tretí veriteľ s rovnakým 
problémom. Neakceptovanie tejto možnosti je 
častá chyba správcov. Domnievajú sa, že dlžník 
je len ich dlžníkom a že zveriť dlh do rúk 
advokáta za účelom podania návrhu na súdne 
konanie je tým najsprávnejším riešením. Súdne 
konanie predstavuje len nevyhnutný krok, nie je 
speňažovaním dlhu v pravom zmysle slova a 
jeho účinkom je následný nevyhnutný výkon 
exekúcie na majetok dlžníka. Mnohokrát je 
začatie súdneho konania zbytočným krokom. 
 
Nové kladivo rýchlejšie tĺcť nebude  
 
Predtým ako upriamim pozornosť na exekúcie a 
pustím sa do krátkej analýzy významnej novely 
exekučného poriadku č. 2/2017 Z. z., chcem 
poukázať na rozhodovaciu bežnú prax 
správcov, ktorej konečným záverom je výkon 
exekúcie na majetok dlžníka. Ako som uviedol, 
vo väčšine prípadov zdanlivého neúspechu v 
mimosúdnom vymáhaní (mám na mysli doteraz 
bežné spôsoby vymáhania, nie proces 
speňažovania "ako by to malo vyzerať´") sa 
správcovia zbytočne a skoro obracajú na 
advokátov či súdnych exekútorov (v prípade 
existencie exekučného titulu je tento krok ešte 
pochopiteľný, no z titulu novely exekučného 
poriadku mám voči tomuto kroku osobné 
výhrady). Nie je to celkom vhodné riešenie, 
najmä ak takéto rozhodnutie nie je podložené 
správnym dôvodom. Podať návrh na vydanie 
platobného rozkazu alebo začať´ súdne 
konanie je vhodné až vtedy, keď nie je možné 
speňažiť dlh možnosťami v mimosúdnom 
vymáhaní. Práve tieto možnosti nie sú často 
vykonávané v pravom zmysle slova, čo je na 
škodu veci. Ak je však predpoklad podania 
návrhu na vydanie platobného rozkazu 
dôvodný, očakávajte, že exekučný titul v jeho 
vykonateľnej forme získate približne o rok a pol. 
Priemerná dĺžka súdneho konania v civilných 
sporoch je totiž na Slovensku 16 mesiacov. Ak 
ste získali exekučný titul skôr, patríte medzi 
šťastnejších. O možnostiach v súdnych sporoch 
budem písať inokedy, teraz prejdime priamo k 
exekúciám.  
 
Ak po dlhých časových stratách získate 
exekučný titul, bez zbytočného odkladu 
podajte návrh na vykonanie exekúcie. Do 

1.4.2017 mohol byť návrh na vykonanie 
exekúcie podaný tomu exekútorovi, o ktorom 
platil predpoklad, že dlh vymôže najrýchlejšie a 
najefektívnejšie. To už však neplatí. Novelou 
exekučného poriadku, ktorá nadobudla 
účinnosť 1.4.2017 bol prijatý princíp, na základe 
ktorého sa poverenia na vykonanie exekúcie 
udeľujú súdnym exekútorom podľa úplne iného 
spôsobu. Môžete síce podať návrh na 
vykonanie exekúcie na "spriaznenom 
exekútorskom úrade", to však nezaručuje, že 
bude aj exekúciu vykonávať. Skôr naopak. O 
tom, kto bude exekúciu vykonávať, rozhodne 
náhodným výberom elektronický systém 
Okresného súdu v Banskej Bystrici a súdny 
exekútor bude pridelený zo zoznamu tých, ktorí 
majú svoje sídlo v kraji, v ktorom má dlžník 
evidovaný trvalý pobyt. Ono by to bolo v 
poriadku, avšak sami si môžete odpovedať na 
otázku, či chcete, aby dlh vymáhal ten 
exekútor, ktorého prácu nepoznáte. A možno aj 
poznáte a výslovne nechcete aby dlh vymáhal. 
Môžete síce požiadať o zmenu exekútora, no 
rozhoduje o nej opäť súd a táto zmena je, oproti 
predchádzajúcemu režimu, spoplatnená 
poplatkom vo výške 16,50 €.  
 
Úmysel Ministerstva spravodlivosti je síce dobrý, 
veď viac ako dve tretiny všetkých podaných 
návrhov na vykonanie exekúcie v roku 2015 
bolo podaných deviatim exekútorským úradom, 
no z úmyslu MS SR sa speňažovať dlhy vlastníkov 
nedajú. Je síce pravdou, že si nevyberáte ani 
sudcu, ani úradníka na Okresnom úrade, no 
môžete si vybrať spoločnosť, ktorá bude 
realizovať obnovu bytového domu, výťahu, 
schodišťa a pod. Na zakúpené veci a vykonané 
dielo sa vzťahuje záruka, avšak na konanie 
súdneho exekútora nie. Môžete síce podať 
návrh na zmenu súdneho exekútora, ale to sa 
tým pádom vymyká úmyslu prijatej novely. Ak 
by som mohol v skratke vyjadriť vlastný názor na 
prijatú novelu EP, tak som presvedčený, že 
efektivita výkonu exekúcií dostala svoju 
historickú facku, z ktorej sa bude dlho 
spamätávať, a ostáva mi len veriť v de lege 
ferenda nápravu.  
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Exekučný Sizyfos.  
 
Nie je to však novela 
exekučného poriadku, ktorá 
by bola základom tvrdenia, 
že jej výkon je málo 
efektívny. Prax hovorí jasnou 
rečou.  
Uplynie aj viac ako pol roka, kým sa správca 
rozhodne dlh riešiť hoci aj podaním návrhu na 
súd. Pripomínam, že opisujem skôr aktuálne 
bežný jav, nie je mojím úmyslom poukázať na 
správnosť konania! Z mojej skúsenosti 
správcovia žalujú dlhy v priemere medzi 700 € 
až 1500 €. To určite nie je ani jeden, ani dva a 
ani sedem mesiacov po prvom vzniku dlhu. K 
tomu keď pripočítame priemernú dĺžku súdneho 
konania 16 mesiacov, máme lehotu približne 
dvoch rokov. A stále ešte nemusí byť na svete 
exekučný titul. Podaním návrhu na vykonanie 
exekúcie síce správca stráca málo, no kým súd 
doručí exekútorovi poverenie na vykonanie 
exekúcie, je nutné počítať so stratou 1 až 2 
mesiace. Nachádzame sa v momente 25 
mesiacov po vzniku prvého dlhu. Po doručení 
poverenia už preberá v plnom smere aktivitu 
exekútor. Nech je akokoľvek rýchly, preskočiť 
lehoty uvedené v zákone nemôže. Spracovanie 
odpovedí zo žiadostí o poskytnutie súčinnosti, 
doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 
(ak sa ho vôbec podarí doručiť), vydanie 
príkazu na začatie exekúcie, vydanie 
exekučného príkazu na vykonanie exekúcie a 
možných iných úkonov spôsobujú predĺženie 
potenciálneho speňaženia dlhu o ďalšie dva 
mesiace. Nachádzame sa v čase 27 mesiacov 
od momentu vzniku dlhu (s istou dávkou 
vedeckej nepresnosti) a pokojne môžeme tvrdiť 
dva a pol roka od momentu vzniku dlhu. 
Uvedené navyše platí za predpokladu, že dlžník 
sa nebude právne brániť. Ak podá proti 
rozhodnutiu súdu odvolanie, proti 
upovedomeniu o začatí exekúcie námietky, 
prípadne návrh na zastavenie exekúcie, návrh 
na odklad exekúcie atď., celková dĺžka konania 
sa môže predĺžiť až o ďalších 12 mesiacov, aj 
viac.  
 
Azda najdôležitejšie je uvedomiť si, že poradie 
vo výkone exekúcie (platí pri spôsobe 
vykonávania zrážkami zo mzdy a zrážkami z 

iných príjmov, ale aj prikázaním pohľadávky z 
účtu v banke) sa získava vydaním príkazu na 
začatie exekúcie a je mrhaním energie byť si 
istý, že v tomto poradí bude správca väčšinou 
prvý. Ak totiž osoba, ktorá neplatí ani úhrady za 
základné práva, akým právo na obydlie 
jednoznačne je, určite neplatí ani menej 
dôležité platby a z toho dôvodu je viac ako 
možné, že budete v exekúcii až niekoľkí v poradí 
a kým príde na speňaženie "vašej" pohľadávky, 
budete musieť počkať ďalších niekoľko 
mesiacov, možno rokov. Mohlo by sa namietať, 
že existujú aj iné spôsoby vykonania exekúcie, 
sú však atypické a ich výkon záleží od exekútora 
in conreto (napr. súpis hnuteľných vecí a ich 
následný predaj, predaj nehnuteľnosti, exekúcia 
postihnutím iných majetkových práv a pod.).  
 
Utekať 50 minút je na ciferníku to isté 
ako cúvať 10 minút.  
 
Je tu ale ešte aj iný dôvod, ktorý spôsobuje 
určitú bezvýznamnosť exekúcií. Vychádza 
z princípu kumulatívnosti pravidelných 
(ne)úhrad. Ak totiž správca žaluje určitú dlžnú 
sumu, žaluje ju vždy fixnú (aj keď v podstate 
žaluje dlžníka, nie sumu). Ak by chcel mať 
správca žalovanú vyššiu sumu, musel by podať 
vo zvyšnej časti nový návrh na súd a znovu 
zaplatiť súdny poplatok. Ani exekúciu nie je 
možné vykonať nad rámec exekučného titulu, 
návrhu na vykonanie exekúcie a  poverenia 
súdu na vykonanie exekúcie (§ 61b Exekučného 
poriadku). Za predpokladu, že sa dlh navyšuje, 
a predpokladu, že sa speňažovanie dlhu začne 
o cca 25 mesiacov (až vôbec), je nevyhnutný 
záver, že účtovná hodnota dlhu bude na istine 
vyššia ako 2000 €, no exekúcia sa bude 
vykonávať stále len pre žalovanú sumu. A tu sa 
otvára nová možnosť pre správcu (ostatných 
vlastníkov), a ňou je výkon zákonného 
záložného práva formou dobrovoľnej dražby. 
Problémom ale je, že výšku dlhu v budúcom 
exekučnom konaní nie je možné predvídať, a 
túto skutočnosť správca zistí až a posteriori, teda 
až v samotnom výkone exekúcie. V praxi som sa 
už stretol aj s prípadmi, v ktorých bola istina nad 
2000 €, tá istá pohľadávka bola predmetom 
výkonu exekúcie vo výške 783 € a na otázku, či 
by nebolo vhodnejšie a rýchlejšie speňažiť dlh 
výkonom dražby, mi bolo oznámené negatívne 
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stanovisko s odôvodnením, že je to ich 
rozhodnutie a výkon exekúcie je tou lepšou 
cestou. Jedine, ak by bol rozhodujúcim 
faktorom sociálny prístup správcu k dlžníkovi 
z dôvodu možnosti straty vlastníckeho práva 
k bytu. Sociálnym prístupom k dlžníkom sa však 
pohľadávky nevymôžu a spôsobujú presne 
opačný efekt.  
 
Aby exekútor neexekvoval svojho 
navrhovateľa  
 
Určitým spôsobom je však možné riziku, ktoré by 
inak vzniklo až v priebehu výkonu exekúcie, 
zabrániť oveľa skôr. Ak totiž správca eviduje dlh 
na vlastníka, jeho vlastnícke právo je evidované 
na konkrétnom liste vlastníctva. V prípade 
prebiehajúcich exekúcií proti dlžníkovi by mala 
byť (za predpokladu štandardného postupu 
súdneho exekútora vykonávajúceho exekúciu) 
táto skutočnosť evidovaná na liste vlastníctva či 
už vo forme poznámky v časti "B" alebo vo 
forme záznamu v časti "C". Správca si túto 
skutočnosť môže preveriť a získať tak informáciu 
o možných exekúciách. Je to dôležité najmä pri 
rozhodovaní, či dlžníka žalovať na súde a podať 
návrh na vykonanie exekúcie, alebo nie. Len 
ťažko si totiž možno predstaviť úspech v exekúcii 
na majetok dlžníka, proti ktorému už je 
vykonávaných viac ako napr. šesť exekúcií. 
Protiargumentom môže byť to, že vymáhané 
sumy v už vykonávaných exekúciách nemusia 
byť vysoké, avšak ja som sa nestretol ešte nikdy 
s prípadom, v ktorom by bola celková 
vymáhaná suma v približne šiestich exekúciách 
nižšia ako 7000 € dokopy vrátane trov 
exekútora. Táto skutočnosť môže výrazne 
ovplyvniť speňažovanie vymáhaného dlhu.  
 
Chcem týmto poukázať na to, že nie je vždy 
vhodné podávať žaloby na súdy a návrhy na 
exekútorské úrady, ale je efektívne urobiť tak až 
po komplexnej karteziánskej analýze, ktorú nie 
je až také ťažké vykonať. Ak by proti dlžníkovi 
bolo vedených menej ako šesť exekúcií, je 
nutné vykonať podrobnejšiu analýzu prípadu a 
je na individuálnom zvážení správcu, či bude 
dlh žalovať, alebo nie. Ak je proti dlžníkovi 
vedených vyšší počet exekúcií, je na mieste 
pouvažovať skôr nad iným spôsobom 
speňaženia dlhu, napríklad výkonom 

zákonného záložného práva. Sú ešte dva 
momenty, na ktoré chcem poukázať v súvislosti 
s exekúciami. Prvým momentom je možnosť 
preveriť si skutočnosť vedenia exekúcie nielen 
prostredníctvom katastra nehnuteľností (ak je 
evidované vlastnícke právo k nehnuteľnosti), 
ale aj prostredníctvom pomerne nového 
inštitútu, ktorým je „Centrálny register exekúcií" 
(ďalej ako „CRE“). CRE bol zriadený zákonom č. 
335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a podrobnejšie ho upravuje vyhláška 
č. 355/2014 Z. z. MS SR o centrálnom registri 
exekúcií. Účelom CRE je evidovať všetky 
prebiehajúce exekúcie na Slovensku. Jeho 
výhodou je, že za relatívne malý poplatok (2 € 
s postupným klesaním výšky poplatku v závislosti 
od počtu lustrácií) je možné prelustrovať 
skutočnosť výkonu exekúcie na konkrétnu 
osobu. Register napriek svojej mladej existencii 
nestráca na výpovednej hodnote. Podľa 
aktuálnych informácií sú už v ňom evidované 
všetky exekúcie vykonávané na Slovensku. 
Súdny exekútor je povinný do siedmich dní, 
odkedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o 
skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu 
alebo výmaz údajov, vykonať takýto zápis do 
CRE prostredníctvom špeciálneho prístupu.  
 
Druhým momentom je finančná záťaž správcu v 
súdnom konaní a v exekúcii. V súdnom konaní 
je nevyhnutné uhradiť súdny poplatok podľa  z. 
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a 
poplatku za výpis z registra trestov (prípadne 
menší poplatok v prípade podania návrhu 
podľa  nového z. č. 307/2016 Z. z. o 
upomínacom konaní a o doplnení niektorých 
zákonov) a uhradiť tiež trovy advokáta podľa 
vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a 
náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb. Advokátovi a súdu je totiž 
nevyhnutné zaplatiť. Súdu nevyhnutne pri 
podaní návrhu, advokátovi možno nie hneď, no 
s odstupom času určite (napr. pri ukončení 
konania) a správca nemá záruku, že tieto 
úhrady budú dlžníkom preplatené v exekúcii. V 
exekúcii síce platí zásada, že trovy exekúcie 
znáša dlžník, no v prípade jej neúspechu sa toto 
bremeno prenáša na stranu oprávneného (platí 
s určitými výnimkami, no sú skôr atypické). 
Ľahko sa teda môže stať, že správca bude 
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zbytočne znášať trovy súdneho konania, trovy 
právneho zastúpenia v súdnom konaní, trovy 
právneho zastúpenia v exekučnom konaní a 
náhradu trov exekúcie. A to všetko len z 
dôvodu neopatrnosti, či slabšej obozretnosti. 
Nejde ani o náklady správcu, ale o náklady 
ostatných vlastníkov bytového domu, ktorí majú 
rozhodovaciu právomoc. A na to netreba 
zabúdať.  
 
Kto myslí, myslí v slovách. Problémy 
myslenia sú problémami jazyka  
 
Prejdem teraz k samotnému výkonu zákonného 
záložného práva (pre účely tohto príspevku 
budem používať skratku „ZZP“ a poprosím o 
nezamieňanie si tejto skratky so zmluvným 
záložným právom, čo by mohlo pôsobiť značne 
mätúco). Začnem jeho hmotnoprávnou 
charakteristikou a následne prejdem k 
procesnej realizácii. Všeobecnú definíciu 
a charakteristika zákonného 
záložného práva  podáva je 
§ 15 ZVBNP, v zmysle ktorého 
„Na zabezpečenie 
pohľadávok vzniknutých z 
právnych úkonov týkajúcich 
sa domu, spoločných častí 
domu, spoločných zariadení 
domu a príslušenstva a na 
zabezpečenie pohľadávok 
vzniknutých z právnych 
úkonov týkajúcich sa bytu 
alebo nebytového priestoru 
v dome, ktoré urobil vlastník 
bytu alebo nebytového  
priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo 
k nebytovému priestoru v dome záložné právo v 
prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo 
nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v 
prospech ostatných vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného 
práva sa zapíše do katastra nehnuteľností.“  
Okrem tohto typu existujú ďalšie typy ZZP, napr. 
ZZP k hnuteľným veciam na zabezpečenie 
nájomného podľa 672 OZ, ZZP k cenným 
papierom podľa § 52 zákona č. 566/2001 Z. z. 
o cenných papieroch. Ich analýza však nie je 
pre tento príspevok relevantná. Nevyhnutné je 
vychádzať zo samotného obsahu pojmov 
„zákonné" a „vzniká“ a systematicky na to 

nadväzovať. Je to samotný ZVBNP, na základe 
ktorého vzniká ZZP. Nie je k tomu potrebná 
žiadna iná skutočnosť, napr. jeho zápis do 
katastra nehnuteľností. Zákon ako taký je tou 
právnou skutočnosťou, s ktorou spája OZ vo 
svojom § 151b ods. 1 právne následky. Tento 
vzťah je možné vysvetliť na príklade vzťahu 
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (ďalej ako „katastrálny zákon“) 
a ZVBNP. Katastrálny zákon vo svojom § 4 ods. 
uvádza, že „práva k nehnuteľnostiam sa do 
katastra zapisujú vkladom práv k 
nehnuteľnostiam, záznamom práv k 
nehnuteľnostiam a poznámkou o právach 
k nehnuteľnostiam“. Následne v § 34 ods. 1 
uvádza, že „práva k nehnuteľnostiam, ktoré 
vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, 
rozhodnutím štátneho orgánu, príklopom 
licitátora na verejnej dražbe ... sa do katastra 
zapisujú záznamom“. Týmto zákonom je práve 

ustanovenie § 15 ZVBNP. 
Samotné znenie 
paragrafu uvádza, že ZZP 
vzniká zo zákona. Nie je to 
ako pri zmluvnom 
záložnom práve, ktoré sa 
zriaďuje zmluvou a vzniká 
až právoplatnosťou 
rozhodnutia Okresného 
úradu o povolení vkladu. 
ZZP sa nezriaďuje, priamo 
vzniká. To znamená, že 
nie je na jeho vznik 
potrebný zápis do 
katastra.  A túto 
skutočnosť deklaruje aj 

samotný katastrálny zákon rozlišovaním rôznych 
spôsobov zápisu práv k nehnuteľnostiam vo 
forme vkladu, záznamu a poznámky. Zápis ZZP 
na liste vlastníctva nie je na škodu, má však len 
informatívny a formálny účinok. V konečnom 
dôsledku môže tento zápis niekedy zachrániť 
speňaženie dlhu. Našťastie, toto stanovisko už 
nielen toleruje, ale aj chápe väčšina Okresných 
úradov. Nájdu sa určité výnimky, ktoré pre 
opačné chápanie podstaty ZZP nevedia nájsť 
zdôvodnenie a argumentujú svojou doterajšou 
praxou. To, že to nie je v súlade so zákonom, je 
akosi druhoradé. Pre vznik ZZP požadujú jeho 
zápis, v opačnom prípade je jeho existencia 
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popretá, čo je právny paradox, v ktorom by bol 
názor určitého úradníka nadradený nad zákon.  
 
A predsa sa točí! 
 
To, čo spôsobuje 
hlavný problém pri 
výklade ZZP, je otázka 
momentu jeho vzniku. 
Pri odpovedaní na túto 
otázku je jednoznačne 
nevyhnutné vychádzať  
Znamená to, že je to právo vedľajšie, ktoré 
nemôže existovať bez hlavného záväzku, ktorým 
je samotný dlh. Dlh teda predstavuje hlavné 
právo veriteľa požadovať plnenie a povinnosť 
dlžníka plniť. Záložné právo predstavuje 
vedľajšie právo, ktoré plní uhradzovaciu a 
zabezpečovaciu funkciu hlavného záväzku. 
Rozlišovanie medzi hlavným a vedľajším právom 
je tým momentom, ktorý spôsobuje nepresný 
výklad času vzniku ZZP. Nejdem popierať fakt 
teórie práva, že toto rozlišovanie nie je v 
poriadku, to určite nie.  
 
Chcem len poukázať na chybu v logickom 
postupe myslenia tých, ktorí tvrdia, že účtovným 
neevidovaním dlhu na sumárnej analýze platieb 
vlastníka nemôže existovať ani samotné ZZP. 
Klasickou logickou chybou v myslení je napr. 
tvrdenie, že opakom výroku „neprší a nesneží", 
je výrok „prší a sneží". Nie je to však správne 
tvrdenie. Opakom výroku „neprší a nesneží“ je 
výrok „prší alebo sneží" a nech to znie akokoľvek 
paradoxne, je to tak. Takýmito chybami sa 
dostávame do nesprávnych výkladových uličiek 
a výsledkom sú časté chybné závery. Ide mi 
hlavne o vyvrátenie  názoru spočívajúci v 
chybnej implikácii, že „Ak (účtovne) neexistuje 
dlh, neexistuje ani ZZP“. Dochádza k mylnej 
interpretácii existencie dlhu a pri určení 
pravdivosti tvrdenia „Ak vznikol dlh, vzniká aj 
ZZP“ sa zabúda na ustanovenie § 151c OZ, 
podľa ktorého „záložným právom možno 
zabezpečiť aj pohľadávku, ktorá vznikne v 
budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia 
podmienky“. Toto ustanovenie predstavuje 
zamlčanú premisu v logickej štruktúre 
(sylogizmu). Po právnej stránke postačuje ak sa 
na toto ustanovenie nebude zabúdať v 
systematickom výklade. Zákon síce v tomto 

paragrafe operuje pojmom "pohľadávka" a nie 
pojmom "dlh", ale je to tak len preto, že veriteľ 
má pohľadávku a záložné právo zabezpečuje 
práve právo veriteľa. Ide len o presnejšie slovné 
určenie. Nie je možné na základe tohto 
ustanovenia OZ napr. určiť, že sa zabezpečujú 
pohľadávky vzniknuté v júni 2017 z 
podnikateľskej činnosti murárov v Kremnici.  
 
Žiadna pohľadávka neexistuje všeobecne. Vždy 
ide o konkrétnu individuálnu pohľadávku a 
nezameniteľné konkrétne právo a povinnosť. A 
pohľadávka ostatných vlastníkov proti 
vlastníkovi dlžníkovi takouto pohľadávkou je. Je 
určite nezameniteľná, nakoľko:  
• je možné v ktoromkoľvek štádiu určiť dlžníka 

a veriteľa, 
• je jednoznačne určené, na základe akého 

právneho titulu je dlžník povinný platiť, 
• v ktoromkoľvek štádiu dlhu je možné presne 

vyčísliť výšku povinnej platby vlastníka.  
Ak si doplníme v týchto troch premisách všetky 
premenné, záverom bude určite jedna 
konkrétna povinnosť medzi presne určenými 
osobami a bude možné určiť výšku mesačnej 
povinnej platby a aj dôvod platenia vlastníka. 
Takto koncipovanú nezameniteľnosť chápe aj 
judikatúra českého najvyššieho súdu napr. v 
rozhodnutí 29 Odo 1014/2003, podľa ktorého 
„Požadavek identifikace budoucí pohledávky 
ve smyslu obč. zák. lze mít za splněný, je-li 
zajišťovaná pohledávka, která má v budoucnu 
teprve vzniknout, v zástavní smlouvě 
charakterizována zejména vymezením 
předmětu plnění, osoby věřitele a osobního 
dlužníka, případně právního důvodu, a to 
natolik nepochybně, aby bylo zjistitelné, jaká 
pohledávka je předmětem zajištění, a aby ji 
nebylo možno zaměnit s pohledávkou jinou“. A 
ďalej sa v ňom uvádza „V budoucnu vzniklými 
pohledávkami určitého druhu se pak ve smyslu 
obch. zák. rozumí takové pohledávky, které v 
době uzavření zástavní smlouvy smluvní strany 
nemohou identifikovat jinak, než osobou věřitele 
a osobního dlužníka a druhovým vymezením“.  
 
K úhradám, ktoré je vlastník povinný platiť podľa 
§ 7b ZVBNO vzniká ZZP ako na budúce 
pohľadávky v momente, od ktorého je vlastník 
povinný vykonávať úhrady za užívanie 
nehnuteľnosti. Týmto momentom je vznik 
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vlastníckeho práva. Právnym titulom plnenia je 
teda samotný zákon a zmluva o výkone správy 
v spojení s každoročným predpisom platieb už 
len konkretizuje výšku úhrady. Často sa 
stretávam zo strany správcov bytových domov s  
námietkou proti uvedenému názoru, že ZZP 
vzniká momentom vzniku dlhu a že je na jeho 
vznik potrebný zápis na liste vlastníctva. 
Konkrétna námietka spočíva v tom, že správca 
„by potom musel zamestnať len jednu osobu na 
to, aby podávala návrhy na zápis a výmaz ZZP". 
Treba si však uvedomiť, že takéto konanie je len 
následkom nesprávneho uvažovania, a konať 
podľa neho by bolo nesmierne nepríjemným a 
zbytočným mrhaním času a prostriedkov. Toto 
nie je argument na to, aby ZZP malo iný 
charakter vzniku. Je nutné zaoberať sa príčinou 
spôsobujúcou nesprávne závery, nie až 
konaním, ktoré z nesprávneho záveru vyplýva. 
Nie je rozumné tvrdiť, že ZZP musí vznikať inak, už 
len z toho dôvodu, aby správcovia nemuseli 
podávať návrhy na jeho zápis do katastra. K 
vyvráteniu tohto argumentu existujú iné silné a 
podložené argumenty, uvedené v tomto 
príspevku.  
 
Bermudský trojuholník výkonu ZZP 
 
Po procesnej stránke je 
výkon ZZP upravený 
v paragrafoch OZ (najmä § 
151l a § 151m) a zákonom 
č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách.  
Bolo by veľmi obsiahle a pre účely článku aj 
zbytočné púšťať sa do popisu procesu výkonu 
ZZP a dobrovoľnej dražby, a preto poukážem 
len na malý počet problémov, s ktorými sa v 
praxi bežne stretávam. Prvým je pozabudnuté 
ustanovenie § 151m ods. 9 OZ. V zmysle § 151l 
ods. 1 „je záložný veriteľ povinný začatie výkonu 
záložného práva povinný písomne oznámiť 
záložcovi a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je 
totožná s osobou záložcu, a pri záložných 
právach registrovaných v registri záložných práv 
aj zaregistrovať začatie výkonu záložného práva 
v tomto registri“. Nejde ani tak o splnenie si tejto 
oznamovacej povinnosti prednostnému 
záložnému veriteľovi a príslušnému Okresnému 
úradu, aj keď vychádzajúc zo superprioritnej 
povahy ZZP postačuje len oznámenie výkonu 

Okresnému úradu. Ide hlavne o nesplnenie si 
povinnosti podľa 151m ods. 9 OZ, v zmysle 
ktorého „je záložný veriteľ povinný podať správu 
o výkone záložného práva bez zbytočného 
odkladu po predaji zálohu, v ktorej uvedie 
najmä údaje o predaji zálohu, hodnote výťažku 
z predaja zálohu, o nákladoch vynaložených na 
vykonanie záložného práva a o použití výťažku z 
predaja zálohu“. Práve na túto povinnosť 
zabúdajú ako správcovia, tak aj dražobné 
spoločnosti. Nesplnenie si tejto povinnosti má 
však rovnako závažné dôsledky, ako 
neoznámenie výkonu ZZP podľa § 151l ods.1.  
 
Druhý problém súvisí so skrytou hodnotou 
formálneho zápisu ZZP na liste vlastníctva. Ide o 
situáciu, keď nie je ZZP zapísané na liste 
vlastníctva, a osoba, v prospech ktorej je 
zapísané zmluvné záložné právo (budem ho 
volať „zmluvný záložný veriteľ“) tvrdí, že je z toho 
dôvodu prednostným záložným veriteľom. 
Zmluvný záložný veriteľ chce teda vykonať svoje 
právo akoby prvé v poradí a v tomto smere aj 
podá návrh na vykonanie dražby. Po vykonaní 
dražby je uspokojovaný navrhovateľ, avšak z 
dôvodu neevidovania zápisu ZZP nie je 
pohľadávka ostatných vlastníkov vôbec 
neuspokojovaná. Nie že by mal byť zápis ZZP 
dôvodom na uspokojovanie, ale formálny zápis 
ZZP má dôležitú informatívnu funkciu, napr. 
informuje záujemcu na dražbe, že vlastník môže 
mať okrem dlhu, ktorý je dôvodom výkonu 
dražby, aj dlh voči ostatným vlastníkom. 
Samozrejme, túto informáciu by mal záujemca 
poznať a preveriť si ju automaticky, no zápis ZZP 
ho k tomu navedie skôr áno, než nie. Nesprávne 
je akceptovať názor, že zabezpečenie dlhu 
vlastníka v prospech ostatných vlastníkov zaniklo 
z dôvodu existencie zápisu ZZP až na neskoršom 
poradí, prípadne že vôbec nebolo zapísané na 
liste vlastníctva.  
 
Zlyhaním je tiež názor, v ktorom správca uzná 
zánik ZZP, no stále eviduje dlh a začne ho riešiť 
menej efektívnou, napr. súdnou cestou. To je 
tretí vážny problém v procese speňažovania 
dlhu v súvislosti s výkonom záložného práva. Nič 
nebráni „novému“ výkonu ZZP, aj napriek 
všetkým možným nepríjemnostiam ktoré tým 
správca spôsobí novému vlastníkovi 
nehnuteľnosti. Nový vlastník si myslí, že 
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nadobudol nehnuteľnosť „bez dlhov" a že aj 
keby určitý dlh bol existoval, správca ho bude 
musieť vymáhať od predchádzajúceho 
vlastníka. Nie je to však tak z dôvodu 
vecnoprávnej a superprioritnej charakteristiky 
ZZP. Pri odpovedaní si na otázku „Prečo 
vydražiteľ pri výkone zmluvného záložného 
práva nadobúda nehnuteľnosť zaťaženú ZZP, 
ktoré zabezpečuje existujúce nedoplatky?“ je 
nutné vychádzať s kombinácie oboch atribútov 
ZZP. Vecnoprávny charakter znamená, že ZZP 
zabezpečuje nedoplatky k bytu a týka sa 
nehnuteľnosti, neviaže sa na osobu. Samotný § 
15 ZVBNP uvádza, že „...vzniká zo zákona k bytu 
alebo k nebytovému priestoru v dome záložné 
právo...“. A vzniká bez súhlasu vlastníka 
nehnuteľnosti, čo len deklaruje irelevantnosť 
jeho osoby. Naopak, zmluvné záložné právo nie 
je možné bez súhlasu záložcu (vlastníka) zriadiť. 
Zmluvné záložné právo nemá vecný, ale 
obligačný charakter. Je to dohoda medzi 
bankou a aktuálnym vlastníkom nehnuteľnosti. 
ZZP ako vecné právo k nehnuteľnosti prechádza 
na vydražiteľa nie z dôvodu jeho vecnoprávnej 
charakteristiky, ale z dôvodu jeho superpriority.  
 
V prípade rozhodnutia ostatných vlastníkov je 
možné viesť jeho výkon formou dobrovoľnej 
dražby aj za predpokladu, že nehnuteľnosť 
vlastní iná osoba, ako tá, ktorá dlh spôsobila. 
V zmysle § 151ma ods. 3 OZ „sa pri výkone 
záložného práva záložným veriteľom, ktorého 
záložné právo je v poradí rozhodujúcom na 
uspokojenie záložných práv registrované ako 
prvé („prednostný záložný veriteľ"), prevádza 
záloh nezaťažený záložnými právami ostatných 
záložných veriteľov“. Toto ustanovenie však nie 
je možné aplikovať na zákonné záložné právo 
vzhľadom na jeho atypickú povahu (napr. vznik 
priamo zo zákona a stálu prednosť pred inými 
typmi záložných práv). Atypickosť ZZP deklaroval 
aj Najvyšší súd SR v rozsudku 1 Sžo 26/2008 z 22. 
júla 2008, v ktorom naznačil určovanie poradia 
vzniku záložných práv za predpokladu, že ich 
vznikne na jednom zálohu viac. V predmetnom 
rozsudku je uvedené, že „vôľou zákonodarcu 
bolo ustanoviť rovnaké právne postavenie 
oprávnených zo záložného práva bez ohľadu, či 
ide o zmluvné záložné právo alebo daňové 
alebo exekučné záložné právo“. Zo zoznamu 

záložných práv NS SR vynechal zákonné záložné 
právo.  
 
Klára vie ako si má pýtať potvrdenie. 
 
Superprioritný a vecný charakter ZZP sa začal v 
praxi objavovať po nadobudnutí vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti vydražiteľom na dražbe a 
jeho následnom prevode na tretiu osobu. Pri 
tomto prevode Okresné úrady požadujú 
potvrdenia od správcu bytového domu o 
neexistencii nedoplatkov na nehnuteľnosti. 
Nechápem z akého dôvodu Okresné úrady 
požadujú tieto potvrdenia len pri kúpnych 
zmluvách a nie pri prevode všeobecne (napr. aj 
pri darovacej zmluve) a tiež pri prechode 
vlastníckeho práva (napr. udelením príklepu 
licitátora na dražbe a zaplatením ceny 
vydražiteľom). Nevydanie takéhoto potvrdenia 
správcom predstavovalo prekážku prevodu 
z vydražiteľa na tretiu osobu a následne častú 
žalobu s pasívnou legitimáciou rôznych osôb, 
ktorým tieto súdne spory nepridávali na 
"kredite".  
 
Len úzka skupina peňažných ústavov akceptuje 
superprioritné poradie ZZP a pri výkone svojho 
zmluvného záložného práva prednostne 
uhrádzajú možné nedoplatky v prospech 
ostatných vlastníkov. Väčšina peňažných 
ústavov rieši tento problém problematickým 
spôsobom, ktorým spôsobuje maximálne zánik 
pohľadávky peňažného ústavu, nie však 
pohľadávky ostatných vlastníkov. Aktuálne sa z 
toho dôvodu stáva bežnou praxou „skrytá“ 
formulka v notárskej zápisnici o priebehu dražby, 
ktorá obsahuje informáciu o tom, že na 
nehnuteľnosti môžu viaznuť nedoplatky podľa 
ZVBNP a že sa tieto nedoplatky netýkajú 
zákonného postupu výkonu zmluvného 
záložného práva. Je to ustanovenie, ktoré 
chráni navrhovateľa dražby a aj dražobníka a 
zabezpečuje im dostatočnú ochranu pred 
neopatrným vydražiteľom. Tento krok však 
nemá dosah na dlh vlastníka, ktorý vznikol podľa 
ZVBNP. Správca by preto mal stále tvrdiť, že ZZP 
z titulu výkonu dražby nezaniklo a už vôbec 
nezanikol dlh, ktorý je ZZP zabezpečený. 
Vydanie potvrdenia o tom, že na nehnuteľnosti 
neexistujú nedoplatky je krokom, ktorým ide 
správca proti vlastným záujmom, resp. proti 
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záujmom ostatných vlastníkov. Problémom 
môže byť vydanie potvrdenia adresované 
konkrétnej osobe „Asterix Obelix“ o tom, že 
uvedená osoba nemá nedoplatky. Takéto 
potvrdenie je však ľahko zameniteľné 
s potvrdením, že na nehnuteľnosti nie sú 
evidované nedoplatky. Najmä vtedy ak je 
Asterix Obelix aktuálnym vlastníkom 
nehnuteľnosti, ktorej sa potvrdenie týka. Je len 
na obozretnosti úradníkov Okresného úradu, 
aby si nezamieňali „malú Kláru“ s „Klárou 
Malou“.  
 

 
 

 Na záver by som stručne zhrnul, že ZZP nevzniká 
zápisom do katastra  nehnuteľností, ale na 
základe zákona; pre jeho vznik sa nevyžaduje 
zápis v katastri nehnuteľností, nakoľko vzniká na 
základe inej právnej skutočnosti; časovým 
momentom jeho vzniku je nadobudnutie 
vlastníckeho práva osoby k nehnuteľnosti a od 
tohto momentu zabezpečuje pohľadávky 
ostatných vlastníkov ako budúce pohľadávky; z 
titulu superpriority má prednosť pred 
akýmkoľvek zapísaným záložným právom.  

„Obec Lovinobaňa by rada vyjadrila veľkú spokojnosť so spoločnosťou Finlegal services 
s.r.o.  Ich zodpovedný a profesionálny prístup k práci je na vysokej úrovni.  Počas celej 
spolupráce s touto spoločnosťou sme nepostrehli žiaden negatívny prístup a ich spôsob 
práce nám nadmieru vyhovuje. Pre zverené úlohy boli zvolené náležité pracovné 
metódy overené praxou spoločne s usilovnosťou a schopnosťou riešiť ich s vysokým 
pracovným nasadením a aktívnym prístupom k dlžníkovi“ 

Obecný úrad Lovinobaňa 
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 
„Spoločnosť nám nielen uspokojila pohľadávky formou mimosúdneho inkasa 
pohľadávok, ale poskytla nám aj právne poradenstvo a cenné rady pri riešení našich 
problémov a predchádzaniu ich vzniku v budúcnosti. Na spolupráci oceňujeme hlavne 
nadštandardný postup riešenia a odborný prístup. Preto spoluprácu so spoločnosťou 
Finlegal services s.r.o. odporúčame a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.“ 

SMScredits s.r.o. 
Dlhá 95C, 010 09Žilina 

 
 
"Spolupráca nás výrazne odbremenila od vymáhania pohľadávok a vďaka tomu sme 
sa venovať aktivitám v prospech nášho mesta. Ich profesionálny prístup a spôsob 
komunikácie boli na veľmi profesionálnej úrovni. Z týchto dôvodov spoluprácu so 
spoločnosťou môžeme len vrelo odporúčať." 

Mestský úrad Lovinobaňa 
Partizánska, 962 05 Hriňová 

 
 

"Ich prístup k našim pohľadávkam bol veľmi profesionálny a individuálny. Nestretli sme 
so žiadnym problémom, ktorý by sme nevyriešili a komunikácia bola vždy veľmi 
spoľahlivá. Tento spôsob spolupráce nám umožnil naplno sa zaoberať našimi 
verejnoprospešnými aktivitami. Počas celej spolupráce sme nepostrehli žiaden 
negatívny prístup a ich spôsob práce nám nadmieru vyhovuje." 

Mestský úrad Kremnica 
Štefánikovo námestie, 967 01 Kremnica 

 
 

„V porovnaní s ostatnými spoločnosťami nám spolupráca so spoločnosťou Finlegal services, s. r. o. vyšla 
ako najefektívnejšie riešenie z hľadiska úspešnosti inkasa a nákladov súvisiacich  s agendou. Ich 
profesionálny prístup a bohaté skúsenosti nás odbremenili od starostí s dlžníkmi, nakoľko naše osobné 
snahy boli márne. Súčasnú spoluprácu považujeme za úzke obchodné partnerstvo a odporúčame ju 
každému kto sa neuspokojí s priemerom.“ 

Toli.sk, s.r.o. 
Sokolská 540/85, 013 24 Strečno 

 




