
 

 

 

  

B O O K L E T 
 

       Finlegal services s.r.o. 

2017 
 



 

1 | S t r a n a   

 

 

„Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. nás oslovila s ponukou v oblasti vymáhania 

nedoplatkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj s možnosťou 

vymáhania pohľadávok na nájomnom viaznucich na prenajatých priestoroch. Po 

piatich mesiacoch spolupráce bola väčšina nedoplatkov vymožených v plnej výške a 

ostatné nedoplatky boli rozplatené pravidelnými úhradami vo forme splátok. Pomohli 

nám najmä s prípadmi, ktorých vymáhanie bolo pre nás veľkou prekážkou a preto so 

spoluprácou počítame aj v budúcnosti." 

Stavebné bytové druţstvo Komárno 
Zimná 16, 945 01 Komárno 

 

„V rámci našej spolupráce oceňujeme predovšetkým profesionálnu úroveň 

komunikácie s dlžníkmi, riadne a zodpovedné plnenie zmluvných záväzkov ako aj 

vysokú mieru flexibility pri implementovaní našich individuálnych požiadaviek. Na 

základe doterajších skúseností sme aj do budúcna naklonení vymáhať naše 

pohľadávky pod záštitou spoločnosti Finlegal, nakoľko sa nám partnerstvo v oblasti 

mimosúdneho vymáhania a dobrovoľných dražieb osvedčilo ako efektívna cesta k 

tomu, ako dostať naše peniaze od dlžníkov späť. " 

Stavebné bytové druţstvo Púchov 
Námestie slobody 560, 02001 Púchov 

 

„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. 
Trţná 2, 979 01 Rimavská Sobota 

 

„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 

 

Vysoká miera odbornosti v spojení s inovatívnymi návrhmi a postupmi uplatňovanými 

v procese dražby sú zárukou našej spokojnosti. V rámci vzájomnej spolupráce 

oceňujeme predovšetkým ochotu na počkanie poskytnúť právne poradenstvo 

a konkrétny návrh na riešenie problému. Nakoľko sa nám spolupráca v oblasti výkonu 

záložného práva osvedčila, služby spoločnosti Finlegal services, s.r.o. sme naklonení 

využívať aj do budúcna." 

  HEURA s. r. o. 
Leškova 3/1, 811 04 Bratislava 

 

„Spoločnosť Finlegal mi poskytla komplexné právne poradenstvo a načrtla inovatívne postupy, 

prostredníctvom ktorých možno pôsobiť aj na dlžníkov, ktorí sa javia ako zdanlivo nemajetní. Zaoberali 

sa prípadmi, v ktorých boli pre mňa už dlhy nevymožiteľné a vďaka spolupráci sa podarilo sumy 

vymôcť. Vyzdvihujem tiež bezproblémovú vzájomnú komunikáciu a som rada, že sú moje prípady 

zverené do rúk odborníkov." 

Anna Hauková 
J. Dalloša 1352/34, 925 21  Sládkovičovo 

 

 „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 údrţba bytov, s.r.o. 
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava 34 
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„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 druţstvo 
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda 

 

"V súčinnosti so spoločnosťou Finlegal services, s.r.o.  sme dokázali vymôcť naše pohľadávky v plnej 

výške späť. Oceňujeme predovšetkým ochotu zaoberať sa všetkými individuálnymi požiadavkami 

klienta, rýchlu spätnú väzbu a ústretovú komunikáciu zo strany vedenia a zamestnancov." 

AVION SPRÁVA, s. r. o. 
Odborárske námestie 2811/1, 811 07 Bratislava 

 

„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 

 

„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 

 

„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 

 

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 

 

"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 Hriňová 

Partizánska, 962 05 Hriňová 
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„Niektorí dlhy vymáhajú, my ich 
speňaţujeme.“ 

 

 

  

  

DRAŽBY PORADENSTVO 
VYMÁHANIE 

POHĽADÁVOK 

výkon záložného 

práva a 

dobrovoľných dražieb 

a 

právne poradenstvo 

audit pohľadávok 

mimosúdne 

súdne 

exekúcie 

Finlegal services, s.r.o. je úspešnou, dynamicky 

sa rozvíjajúcou spoločnosťou v oblasti 

vymáhania pohľadávok a dražobnej činnosti. 

Medzi svojich klientov sme úspešne zaradili 

správcovské spoločnosti, spoločenstvá 

vlastníkov bytov, 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 a bez zbytočných prieťahov. 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. 

0 267 45

0 

13 
počet 

neúspešných 

dražieb 

členný tím 

profesionálov 
počet klientov počet klientov 

mestá a obce 

fakty 

charakteristika 
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1 
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prednášok 

v roku 2017 

počet 

vymáhaných 

pohľadávok 

kancelárie na 

SR a v ČR 
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počet pohľadávok objem vymáhaných pohľadávok

Spoločnosť  

Finlegal services, 

s.r.o. je poistená na 

10 000 000,- eur  
poistenie zodpovednosti za škodu 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

P a r t n e r s t v o    a   č l e n s t v o 

Počet spravovaných pohľadávok 
 

Od roku 2011 sa počas sedem ročnej existencie spoločnosti zvýšila agenda o 1400 %, 

a to ako oblasti dražieb, tak aj v agende mimosúdneho vymáhania pohľadávok a v 

počte zamestnancov.  

Rast počtu pohľadávok a ich finančného objemu je znázornený na plošnom grafe. 
 

100% 84% 100% 

úspešnosť v 

súdnych sporoch 

celková úspešnosť 

vymáhania 

úspešnosť vo výkone 

záložného práva 

Finlegal services, s.r.o. okrem  svojej hlavnej činnosti prispieva odbornými článkami v tematicky zameraných 

odborných časopisoch a tiež na webových portáloch. V spolupráci s vydavateľstvom JAGA GROUP, s.r.o., 

ktoré štyri krát do roka vydáva časopis Správa budov, sme sa stali pravidelnými prispievateľmi v časti „právna 

poradňa“ a naše príspevky budú súčasťou časopisu počas dvoch rokov až do roku 2019. Okrem uvedeného 

pravidelne textovo prispievame do odborných interných časopisov združení a zväzov, ako ja časopisov 

zameraných na zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia, napr. ZISK. 
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24    v ý h o d    o p r o t i  

Inzerciou a finančnou propagáciou draţieb na portáloch špecializovaných na predaj nehnuteľností a 

sociálnych sieťach (facebook a instagram) navyšujeme reálny počet záujemcov a účastníkov draţby aţ o 

150%. 

Proces dobrovoľnej draţby vykonávame bez zbytočných prieťahov a jeho ukončenie garantujeme  najneskôr 

do troch mesiacov odo dňa odovzdania všetkých relevantných podkladov. 5 

Garantujeme bezpoplatkovú povinnosť klienta v prípade nevymoţenia pohľadávky. Klientovi na základe tejto 

zásady nebude nikdy vystavená ţiadna faktúra za inkasné sluţby. 

Vykonávame bezplatné sledovanie neobmedzeného počtu dlţníkov v registri konkurzov za účelom zistenia 

vyhlásenia konkurzu na majetok dlţníka a potreby včasného prihlásenia pohľadávok do konkurzného 
konania. Nie je podstatné, či ide o konkurz vyhlásený podľa druhej alebo štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. 

7 

Informácie o prechodnom/trvalom pobyte vlastníka predmetu draţby preverujeme pri odosielaní kaţdej 

písomnosti a tieţ v deň konania samotnej draţby; týmto spôsobom zvyšujeme efektivitu výsledkov draţieb aţ o 
60%. 

Našim cieľom je dosiahnutie úspešnej draţby a z toho dôvodu prekračujeme beţnú hranicu zodpovednosti. 

Dbáme o nadštandardnú perfektnosť aj sekundárnych procesov, napr. ohodnotenie nehnuteľnosti znalcom 

tak, aby nebol predmetom ţalôb o určenie neplatnosti draţby. 
3 

Zabezpečujeme celý proces hlasovania podľa zákona č. 182/1993 Z. z. za účelom získania súhlasu na 

vykonanie dobrovoľnej draţby. Zastúpenie sa vykonáva na základe plnej moci a od momentu zvolania 

schôdze aţ po oznámenie o výsledkoch hlasovania. 
9 

V procese draţby zastupujeme klientov uţ úplne od začiatku – od momentu začatia výkonu zákonného 

záloţného práva podľa Občianskeho zákonníka na základe plnej moci aţ po podanie záverečnej správy o 

jeho výkone. 
1 

Pohľadávky nevymáhame len výkonom draţieb, ale celkové dlhové zaťaţenie ostatných vlastníkov zniţujeme 

špecificky na základe individuálneho vypracovaného programu „Štruktúrovaná analýza nedoplatkov a návrh 

ich komplexného zníţenia“. 

 Sme spoločnosťou s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, pričom  v rámci  

 efektívneho výkonu záloţného práva určujeme miesto konania dobrovoľnej draţby tak, aby sa   

 konala max. vo vzdialenosti 30 km od miesta predmetu draţby. 

 Pre začatie inkasného procesu nám postačuje sumárna analýza platieb a identifikačné údaje   

 dlţníka. 

 Potenciálnym záujemcom o draţené nehnuteľnosti na počkanie poskytujeme podrobné údaje o  

 predmete draţby, predovšetkým jeho umiestnení, stave, cene, obhliadkach a zároveň  
 informujeme o podmienkach, ktoré je potrebné splniť, v prípade záujmu účasti na tej ktorej draţbe.   

11 
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Lustrovanie informácií o dlţníkoch a vlastníkoch vykonávame pre klientov bezplatne. Pre účely vymoţenia 

pohľadávky je dôleţitá najmä lustrácia v Centrálnom registri exekúcií (www.cre.sk) 

Prostredníctvom vlastného webového portálu www.drazby.xyz ponúkame našim klientom bezplatnú inzerciu 

akýchkoľvek draţieb, t. j. aj tých, výkonom ktorých sú poverené iné draţobné spoločnosti. 14 

V prípade záujmu zo strany klientov zabezpečujeme bezplatnú vzdialenú inštaláciu prístupu do nášho 

interného uţívateľského programu, v ktorom  je moţné priamo sledovať stavy jednotlivých konaní. Informácie v 

interných systémoch aktualizujeme na dennej báze. 

Máme 100%-tnú úspešnosť v sporoch s tretími osobami. Zastupujeme správcov bytových domov 

a spoločenstvá v súdnych konaniach a tieţ na draţbách. Problematika zákonného záloţného práva nie je 

jednoduchá a silné podnikateľské subjekty nie sú ochotné akceptovať prednosť zákonného záloţného práva.  

 

18 

Naši klienti nie sú v prípade zverenia svojich prípadov do rúk našej spoločnosti zaťaţovaní ţiadnymi skrytými 
poplatkami ani zbytočnou administratívou v súvislosti s výkonom záloţného práva. 16 

Spolu s našimi partnermi sa podieľame na zvyšovaní odbornej úrovne našich klientov a laickej verejnosti, 
predovšetkým organizovaním odborných konferencií a publikačnou činnosťou. 

Pri komunikácii s našimi klientmi pouţívame široké spektrum komunikačných prostriedkov. Okrem telefonickej 

a e-mailovej komunikácie prevádzkujeme na našom webovom sídle www.finlegal.sk online chat, 

prostredníctvom ktorého obratom odpovedáme na akékoľvek otázky klientov, dlţníkov či záujemcov o 

spoluprácu s našou spoločnosťou. Klientom dávame do pozornosti aj našu bezplatnú info linku. 

 

Klienti sú informovaní v pravidelných dvojtýţdňových intervaloch o aktuálnom stave konkrétneho prípadu. 

 
20 

V rámci draţobného procesu vyuţívame emailové a SMS notifikácie, prostredníctvom ktorých pripomíname 

dlţníkom, prípadne vydraţiteľom, aby svoje záväzky voči veriteľom, resp. draţobníkovi v lehote splnili. 

 

V rámci kaţdej odosielanej, prípadne zverejňovanej písomnosti, kladieme dôraz na často krát zanedbávanú 
ochranu osobných údajov fyzických osôb. 

V legislatívnom procese navrhujeme riešenia, ktoré správcom bytových domov pomáhajú v beţnej agende 

výkonu správy. Projekt je zabezpečovaný prostredníctvom stránky www.novelazakona.sk a je zameraný na 

podnety ohľadom problémov vo výkone správy bytových domov. 

Nesústreďujeme sa len na individuálne prípady ale aj zaujíma nás aj ochrana správcov, spoločenstiev a 

bytových druţstiev. V roku 2014 sme našou širokou kampaňou v spolupráci s bytovými druţstvami a správcami 

dokázali zabrániť prijatiu novely zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných draţbách, ktorej účelom bolo 
navýšenie minimálnej výšky istiny dlhu pod ktorú nie je moţné vykonať draţbu z 2.000,- EUR na 10.000,- EUR. 

24 

22 

k o n k u r e n c i i 
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OUTSOURCING INKASNÝCH SLUŢIEB 
 

Všeobecne zauţívané spôsoby vymáhania nedoplatkov vzniknutých podľa zákona č. 182/1993 Z. z. 

neprinášajú očakávaný úţitok a dôvody nefunkčnosti tohto systému sa často hľadajú za hranicami 

zodpovedných. Existujú však moţnosti prekonania zastaraných postupov a jediné čo potrebuje správca 

bytového domu k dosiahnutiu lepších výsledkov je prekonať neochotu skúsiť nové, aj keď na začiatku 

ťaţšie pochopiteľné procesy.  

 

CHCEME VECI POMENOVAŤ JASNE A ZRETEĽNE 

 

Ak je človek úprimný a prizná si, že nemôže a ani nemusí 

rozumieť všetkému, je o veľký krok pred tým, kto si 

namýšľa, že je najmúdrejší. Žijeme síce v dobe, v ktorej nie 

je problém „si vygoogliť“ informácie a rýchlo získať 

prehľad o problematike, ale preverovať dôveryhodnosť a 

pravdivostnú hodnotu týchto informácií, je otázkou 

ochoty a skúmania každého z nás.  

Výkon správy bytových domov je hlavne o ľuďoch, ktorí ju 

robia pre ľudí. Zahŕňa v sebe množstvo práv a povinností 

nielen podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej 

ako „ZVB“), ale aj podľa iných právnych predpisov, ako 

napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o 

ochrane osobných údajov, Zákon o dobrovoľných 

dražbách, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok a 

mnoho mnoho ďalších. V zmysle § 6 ods. 2 ZVB patrí pod 

správu domu aj vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde 

prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov. ZVB 

operuje všeobecným pojmom vymáhanie, avšak tento v 

sebe zahŕňa vysoký počet jednotlivých inštitútov, 

povinností a postupov, ktoré vo svojom celkovom súhrne 

predstavujú takmer samostatný právny odbor. Aj zo toho 

dôvodu je bežnou praxou existencia samostatného 

právneho oddelenia na bytovom družstve, prípadne 

iného typu správcu. Je však uvedená skutočnosť 

dôvodom myslieť si, že sa vymáhaniu venuje taká 

pozornosť, aby bol dosiahnutý účel perfektnej správy 

bytového domu? Prečo kontaktujú správcovia externé 

profesionálne spoločnosti až vtedy, keď si už s určitým 

prípadom nevedia „dať rady“?  

Vôbec nie je neštandardným postupom podávanie len 

individuálnych prípadov externým spoločnostiam za 

účelom ich vymoženia. Takéto konanie je len čiastkové a 

je ním možné dosiahnuť vymoženie len tých prípadov, 

ktoré predstavujú skupinu najakútnejších. Ak sa však 

správca bytového domu má držať komplexných riešení, 

musí siahnuť po efektívnejších riešeniach. Každý správca 

bytového domu má záujem vykonávať svoju činnosť čo 

najrýchlejšie, kvalitnejšie a hlavne čo najlacnejšie. A 

presne v tomto duchu sa nesie myšlienka prenechania 

výkonu určitých činností na tretiu osobu. Najskôr je však 

nutné odpovedať na otázku opodstatnenosti a 

odôvodnenosti outsourcingu inkasných služieb.  

Zdravá finančná kondícia bytového domu je základným 

pilierom rozhodovania všetkých vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov o pre nich dôležitejších otázkach 

spojených s užívaním spoločných priestorov a spoločných 

zariadení. Veľkým nešťastím, ba až hrubým omylom, je 

prenechanie rozhodovacej právomoci o statuse 

pohľadávky súdu bez dôvodného uváženia a vykonania 

právneho a finančného auditu pred takýmto krokom. 
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Správcovia síce vykonávajú vo vymáhaní určitú vlastnú 

réžiu spočívajúcu v odoslaní ako takej upomienky alebo 

výzvy na úhradu nedoplatku, záverom takýchto konaní je 

skôr len informovanie vlastníka o existencii dlhu. Ak má 

výzva na úhradu motivovať dlžníka k úhrade, musí spĺňať 

určité parametre a kritéria, nielen mať informačnú 

hodnotu.  

Existuje niekoľko dôvodov, na základe ktorých správca 

bytového domu nemusí žalovať pohľadávky vzniknuté na 

základe ZVB na súde vôbec. Či už z dôvodu existencie 

zákonného záložného práva podľa § 15 ZVB a jeho 

premlčania, prípadne na základe iných, najmä 

empirických dôvodov, ktoré by mali správcu motivovať 

siahnuť po iných riešeniach. Je ním napr. fakt, že 

priemerná dĺžka konania občiansko-právneho sporu je 

17,9 mesiacov alebo zbytočné platenie súdnych 

poplatkov a poplatkov za externé právne služby. V 

prípade podania návrhu na vydanie platobného rozkazu 

pre pohľadávku vo výške 700 eur predstavuje súdny 

poplatok výšku 42 € a poplatok na trovách advokáta 

podľa tarify vyhlášky o odmenách advokátov predstavuje 

výšku 120,58 €. Podanie návrhu na vydanie platobného 

rozkazu bude z účtu bytového domu predstavovať 

mínusovú položku celkovo až 162,58 €. Pri pohľadávke vo 

výške 1 400 € by to bola suma 244,42 €. Z čísiel by sa mohlo 

zdať, že žalovať vyššie sumy je lepšie, ako žalovať dvakrát 

menšie sumy. Je to síce lacnejšie, ale vôbec nie lepšie. Je 

vysoko pravdepodobný predpoklad, že ak dlžník neplatí 

za svoje základné právo užívať nehnuteľnosť ako svoje 

obydlie, neplatí ani rôzne iné peňažné záväzky 

podnikateľským subjektom, ktoré majú početnejšie právne 

oddelenie a vykonajú kroky za účelom vymoženia svojej 

pohľadávky oveľa skôr. Okrem toho už spomenutý inštitút 

premlčania ako pohľadávky, ale hlavne zákonného 

záložného práva, dáva vysoký argument k tomu, aby 

správca pohľadávky ostatných vlastníkov nikdy na súde 

nežaloval.  

V praxi vnímame značné právne nedostatky správcov nie 

v procese podávania návrhov na súdne konania, ako skôr 

v atypických právnych odvetviach, ako je napr. 

konkurzné právo, výkon exekúcií, výkon dobrovoľných 

dražieb a pod.. Je pochopiteľné, že správca nemôže mať 

v pracovnoprávnom pomere správcu konkurznej 

podstaty, súdneho exekútora a dražobníka. Je však 

rozumné zveriť výkon činností, ktoré súvisia s touto 

agendou profesionálovi formou outsourcingu. Výrazne je 

však nutné rozlišovať medzi pojmami „zverenie agendy“ 

od pojmov „podanie prihlášky do konkurzu, podanie 

návrhu na vykonanie exekúcie, podanie návrhu na 

vykonanie dobrovoľnej dražby“.  

Riešením nie je hrubé zbavenie sa určitých inkasných 

prípadov tak, že sa dajú do skupiny „PODANÉ NA SÚDE“ a 

tým sa za týmito prípadmi akosi zavrú dvere bez ďalšej 

starostlivosti o ich vymožiteľnosť. Takýmto prístupom nie je 

možné naplniť obsah pojmu perfektná správa bytového 

domu. A toto je ďalším dôvodom prečo by mal správca 

siahnuť po komplexnejšom riešení speňažovania 

pohľadávok. Navyše, v podnikateľskom sektore (B2B, 

business-to-business) je správa pohľadávok bežnou 

samostatnou podnikateľskou činnosťou a samostatným 

predmetom podnikania. Družstvo a správca bytového 

domu sú tiež podnikateľskými subjektami a aj z tohto 

dôvodu by sa mali pozerať na výkon správy pohľadávok  

(nedoplatkov) viac z ekonomického hľadiska. Pri výkone 

správy formou spoločenstva je táto otázka oveľa viac 

opodstatnenejšia. Všetky úlohy totiž musí vykonávať 

predseda spoločenstva a nezbaví sa zodpovednosti tým, 

že môže byť uvedená problematika nad jeho sily.   

AKO SA TO DÁ 

V mesiacoch jún až august 2017 sme vykonali takéto 

šetrenie u niektorých klientov – správcov bytových 

domov. Išlo o štrukturovanú analýzu nedoplatkov, 

podstatou ktorej bolo určenie procesov v podobe 

pevných pilierov, ktorými by bolo možné riešiť otázky 

nedoplatkov ako celku. Nie je ťažká premena osoby zo 

statusu „platiča“ na status „neplatiča“ a naopak. Je to 

pomerne tenký ľad a v praxi sa stretávame so stavom, 

kedy napr. určitý klient eviduje celkovo nezaplatených 

zálohových platieb vo výške 150 000 €, zverí nám za 

účelom vymoženia niekoľko najdôležitejších prípadov, z 

ktorých pre klienta počas roka vymôžeme 60 000 € až 70 

000 €, avšak po roku klient eviduje celkovú výšku 

nedoplatkov 145 000 €. Oproti minulému roku mu tak 

celkovo nedoplatky klesli iba o 5 000 €. Problém spočíva 

na dvoch princípoch. Prvým z nich je, že dlžníkom je stále 

len človek v určitej subjektívno-objektívnej pozícií a 

druhým je výška dlhu v určitej číselnej hodnote.  

Výsledky uvedenej analýzy je možné zhrnúť do faktu, že je 

efektívnejšie vymáhať vyšší počet nižších pohľadávok, než 

vymáhať nižší počet pohľadávok vo vyšších výškach. 
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Logickým argumentom proti takémuto tvrdeniu by mohlo 

byť to, že ak je viac nižších nedoplatkov a menej vyšších, 

tak to znamená, že menšie zanikajú po určitej dobe 

automaticky. Je to skreslený uhol pohľadu, nakoľko nové 

opäť vznikajú a z celkového objemu pohľadávok, ktoré 

správca eviduje, predstavuje súčet pohľadávok do výšky 

500 € až 40%. Z celkového počtu dlžníkov však až 80% 

predstavovalo skupinu, ktorí mali nedoplatok vo výške do 

500 €. Ak chce teda správca bytového domu zabrániť 

narastaniu počtu nedoplatkov a tiež narastaniu ich výšok, 

je nutné venovať svoju pozornosť všetkým vzniknutým 

nedoplatkom, a to hneď od začiatku. Uvedený prístup si 

vyžaduje vysoké administratívne nasadenie, ktoré je 

možné znížiť správnymi spôsobmi outsourcingu.  

Naša spoločnosť v podobe exekučného outsourcingu 

vymáha viac ako 21 000 pohľadávok pre 45 klientov, 

konkrétne okresné mestá a obce. Na Slovensku je 140 

miest a pokiaľ uvažujeme analogicky čo do počtu 

pohľadávok/vlastníkov, povinnosti pravidelnej 

sledovanosti a starostlivosti, a pestrosti individuálnych 

inkasných prípadov, sa forma outsourcingu pre 

vymáhanie nedoplatkov vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov javí ako najefektívnejšia. Správca bytového 

domu, rovnako ako mesto, je povinný v rámci perfektnej 

správy bytového domu riešiť vznik nedoplatku bez 

zbytočného odkladu. 

PODSTATA A VÝHODY OUTSOURCINGU 

 

Stavebné bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov 

a ostatní správcovia, agendu vymáhania nedoplatkov vo 

vlastnej réžii nezvládajú v pravom zmysle slova. V 

opačnom prípade by všetky nedoplatky zanikli 

vymožením bez nutnosti postúpenia výkonu ich 

vymáhania na tretiu osobu. Tento stav netreba brať ako 

subjektívne zlyhanie, ale ako objektívnu skutočnosť. 

Prenesenie kompetencií na subjekty špecializujúce sa na 

určitý výkon činnosti bolo vždy základom efektívnejšieho 

prístupu a význam outsourcingu sa v oblasti vymáhania 

nedoplatkov javí ako najelegantnejšie riešenie. 

Outsourcing je odovzdanie určitých vnútorných aktivít 

zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na 

externý subjekt. Ide o špeciálnu formu externého 

obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, 

pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. 

Individualizácia podmienok outsourcingu je vždy 

predmetom dohody. Ide však len o určenie „procesných“ 

podmienok, ako je napr. obojstranné prepojenie IT 

systémov za účelom automatizovaného importu platieb, 

možnosti využívania sms brány, rozsah informácií 

poskytovaných automaticky (napr. vyhlásenie konkurzu) a 

pod. Pre správcov bytových domov predstavuje náš 

návrh outsourcingu v oblasti vymáhania nedoplatkov 

vysoký počet výhod, napr. : 

• vymáhanie špecialistami má za následok niekoľko 

násobné zvýšenie vymožiteľnosti pohľadávok 

• ušetrenie finančných nákladov najmä na súdnych 

poplatkoch a poplatkoch za právne služby v agende 

vymáhania peňažných pohľadávok 

• automatické zahájenie procesu vymáhania pri 

presiahnutí dohodnutej výšky dlžnej čiastky 

• odbremenenie správcu bytového domu od výkonu 

nepopulárnych činností a získanie priestoru na výkon 

činnosti podporujúcich tvorbu jeho dobrého mena a 

dobrej povesti 

• pasívny prístup na špeciálny bankový účet zriadený 

výhradne pre vymáhanie pohľadávok klienta 

• výkon komplexných inkasných služieb, nielen zastrešenie 

služieb predstavujúcich čiastočné riešenia 

• minimalizovanie až úplné odstránenie administratívnej 

záťaže správcu 

• dozabezpečovanie pohľadávok 

• výkon finančného a právneho auditu pohľadávky a 

dlžníka 

• pravidelné podávanie správ o stave vymáhania

 

 

JUDr. Marek Perdík 

CEO 

 

 

+421918 628 240 

perdik@finlegal.sk 
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Výkon dobrovoľných 

draţieb 
 

Pre správcu bytového domu / bytové druţstvo / spoločenstvo 

predstavuje výkon draţby často aţ finálne štádium riešenia dlhu, 

Vo veľkej väčšine prípadov však k realizácií výkonu záloţného 

práva nemusí dôjsť. Najdôleţitejšie je uvedomiť si silu prvého 

kroku k začatiu výkonu zákonného záloţného 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 :  
 je po splnení podmienok určených právnymi predpismi veľmi efektívnym 

nástrojom vymoženia dlhu dlžníka 

 v praxi sa osvedčil ako oveľa lepší a rýchlejší nástroj ako napr. súdne 

a exekučné vymáhanie pohľadávky 

 svojou jedinečnou superprioritnou odstraňuje problém pri riešení problému 

poradia záložných práv 

 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 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. 

Proces výkonu 

dobrovoľných draţieb 
 

 

 

 

 

 

 

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 údajov o pobyte vlastníka 

sme v konečnom dôsledku navýšili úspešnosť draţieb aţ 

o 53%. 

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. 

 

Perfektnosť draţieb 

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. 

 

Celý proces dobrovoľnej draţby je v 

spolupráci s našou spoločnosťou ukončený 

do troch kalendárnych mesiacov od 

rozhodnutia riešiť dlh výkonom draţby. Pri 

úspešnom výkone draţby garantujeme 

pripísanie výťaţku na účet navrhovateľa 

draţby do siedmich dní odo dňa uhradenia 

výťaţku vydraţiteľom.  

Informovanosť verejnosti je pre dosiahnutie 

účelu draţby nevyhnutné. Nejde len 

o informovanie o detailoch draţby 

prostredníctvom obchodného vestníka 

a notárskeho centrálneho registra draţieb, 

ale hlavne o informovanie cez tie média, 

ktoré sú účelovo sledované záujemcami 

a zúčastňujú sa draţieb zo sebe vlastného 

dôvodu. Preto zverejňujeme všetky podstatné 

informácie o našich draţbách v médiách 

s celoslovenskou distribúciou, na známych 

webových inzerciách a na našich webových 

stránkach 

  www.finlegal.sk 

  www.draţby.xyz 
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Zmena úhrnnej výšky 
nedoplatkov za účelom 

zverejnenia dlžníka 
 

 
 

Úprava spoločnej dražby 
nehnuteľnosti 

 

 
Nutnosť potvrdenia o 

nedoplatkoch nielen pri 
prevode, ale aj pri 

prechode vlastníckeho 
práva 

 

 
Vypustenie podmienky 
registrácie zákonného 

záložného práva pre účely 
jeho vzniku 

 

 
Povinnosť dlžníka uhradiť 
celú výšku pohľadávky po 
oznámení o začatí výkonu 

záložného práva 
 

 
 

Zosúladenie povinností 
správcu u spoločenstva pri 

vymáhaní nedoplatkov 
 

 
 
 

Úprava § 15 Bytového 
zákona 
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Možnosti a výhody záložného práva v podnikaní 

„Hlavným zmyslom výkonu podnikateľskej činnosti je dosahovanie zisku. Nejde však len o dosahovanie 

zisku ako pevne stanoveného cieľa, ale hlavne o to, akou cestou sa cieľ má a dá dosiahnuť.“ „Dražba 

je z hľadiska praxe veľmi efektívny prostriedok speňažovania majetku, najmä z dôvodu verejnosti. 

Oproti napr. verejnej výzve na prekladanie ponúk, je na dražbe možné dozvedieť sa ponuku iného 

účastníka konania hneď, získať tak možnosť svoju ponuku navýšiť a prekonať ponuku iného účastníka. " 
Zisk manaţment (Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.) 

odborný časopis pre podnikateľov 

 

Nadobúdanie nehnuteľností v dobrovoľnej dražbe 

„V prípade, ak sú navrhovateľmi dražby ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov, nadobúda 

vydražiteľ nehnuteľnosť nezaťaženú záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Ak je však 

navrhovateľom zmluvný záložný veriteľ (napr. banka) a predmetom dražby je byt v bytovom dome, 

(ne)existenciu nedoplatkov je potrebné si preveriť u správcu bytového domu, prípadne predsedu 

spoločenstva. Byt sa totižto v týchto prípadoch nadobúda zaťažený zákonným záložným právom. 
Zisk manaţment (Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.) 

odborný časopis pre podnikateľov 
 

O rozdiele medzi vymáhaním dlhov a ich speňažovaním 

„Výkon zákonného záložného práva v praxi nie je jednoduchým procesom. Čo by mal teda 

obsahovať efektívny proces správcu, ak chce speňažiť dlhy vlastníka bytu alebo nebytového 

priestoru? 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 implikácií, že „Ak (účtovne) neexistuje dlh, neexistuje ani ZZP“. 
Správa budov č. 42 (vydavateľstvo  JAGA GROUP, s.r.o.) 

Odborný časopis pre správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov 

 

 Hlasovanie v bytovom dome – právo vs. povinnosť  

„Účasť na správe domu prostredníctvom hlasovania na schôdzi vlastníkov nie je iba právom, ale aj 

povinnosťou. S porušením tejto povinnosti bytový zákon síce žiadnu konkrétnu sankciu nespája, s 

prihliadnutím na prax však možno konštatovať, že ak sa na hlasovaní ten ktorý vlastník nezúčastní, v 

prípade, že sa dosiahne potrebné kvórum, rozhodne sa za neho. Platné rozhodnutia sú totiž záväzné 

pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, pričom iba prehlasovaný 

vlastník alebo ten, ktorý sa o výsledku hlasovania nemohol dozvedieť, môže prijaté rozhodnutie 

napadnúť na súde.“ 
Odborný článok pre ZSVB 

časopis pre členov zdruţenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku 

 

Efektívna ochrana susedských práv 

„Vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi nehnuteľností v bytovom dome mnohokrát nie sú ideálne. Príčiny 

konfliktov vznikajúcich medzi obyvateľmi bytových domoch majú navyše nesmierne rozmanitý 

charakter. Uplatňovanie a posúdenie sporov v rámci susedských vzťahov je potrebné vykladať 

predovšetkým v súlade so zásadou ekvity. V prípade závažného porušenia práv zodpovedajúcich 

susedským vzťahom poskytuje právny poriadok rôzne druhy ochrany. Dožadovanie sa ochrany by však 

malo sledovať určitý stupeň,  a to podľa závažnosti konkrétneho zásahu.“ 
Správa budov č. 43 (vydavateľstvo  JAGA GROUP, s.r.o.) 

Odborný časopis pre správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov 

 

Konkurz. Osobný bankrot. Oddlženie. 

„Od 1.3.2017 je úprava konkurzov a osobných bankrotov pre správcu síce neprehľadnejšia, ale 

v konečnom dôsledku priaznivejšia oproti minulosti. Výhodou je, že správca bytového domu, prípadne 

spoločenstvo, je povinne informované zo strany správcu konkurznej podstaty  o tom, že je na majetok 

dlžníka vyhlásený konkurz. Neplatí to ale na každý konkurz a preto by mal správca bytového domu 

poznať základné rozdiely a svoje práva a povinnosti“. 
Správa budov (vydavateľstvo  JAGA GROUP, s.r.o.) 

Odborný časopis pre správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov 
 

Zákonné záložné právo nevzniká zápisom na liste vlastníctva 

„Okresné úrady majú pri zákonnom záložnom rozhodovaciu právomoc len procesnoprávnu, nie 

hmotnoprávnu. Nerozhodujú o tom, ci zákonné záložné právo existuje alebo neexituje. O tom, či 

právo alebo povinnosť vznikla alebo nevznikla, Okresne úrady rozhodujú vkladom, no o zákonnom 

záložnom práve sa vkladom nerozhoduje.“ „V žiadnom prípade však nie je možné tvrdiť, že ak Okresný 

úrad zamietne návrh na zapísanie ZZP, tak ZZP neexistuje alebo že nevzniklo.“ 
www.asb.sk  

Odborný stavebný portál 
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Účasť na konferenciách v SR 2017 

Projekt „Bezpečný domov“  

(organizátor Pre náš dom, o.z.) 
 

09.10.2017 Lučenec 

10.10.2017 Banská Bystrica 

11.10.2017 Prievidza 

12.10.2017 Žilina 

24.10.2017 Humenné 

25.10.2017 Košice 

26.10.2017 Prešov 

07.11.2017 Bratislava 

 

„Efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov“ 

(v spolupráci Pre náš dom o.z.)  
 

7.2.2017        Bratislava - Univerzitný 

technologický inkubátor STU 

6.4.2017        Bratislava - Univerzitný 

technologický inkubátor STU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účasť na medzinárodných konferenciách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záštitu nad konferenciou prevzal predseda vlády Slovenskej 

republiky Róbert Fico a predseda vlády Českej republiky Bohuslav 

Sobotka. 

 

Odborný seminár Manuál 

komplexnej obnovy 

bytových domov 

(organizátor Zdruţenie pre 

podporu obnovy bytových 

domov) 
 

19.04.2017 Sereď 

18.05.2017 Humenné   

07.06.2017 Levice 

26.06.2017 Zvolen 
 

11.04.2017 Zvolen  

12.04.2017 Nitra  

10.05.2017 Trnava  

11.05.2017 Bratislava  

23.05.2017 Dolný Kubín  

24.05.2017 Martin  

25.05.2017 Trenčín  

 

Projekt „Jak to dělají jinde“ 

2017 (organizátor Pro náš 

dům, o.z.) 

02.10.2017 Brno 

16.11.2017 Praha 

 

Ako členovia Združenia pre podporu obnovy 

bytových domov sa zúčastníme ako hlavný 

generálny partner na Medzinárodnej 

konferencii KOBD 2017 s podtitulom "Kvalitne 

a komplexne, efektívne a udrţateľne", na 

ktorej prevzal odbornú garanciu Prof. Ing. 

Dušan Petráš, PhD. z STU v Bratislave. 

Odborná konferencia 

členských druţstiev SZBD 

(organizátor Slovenský 

zväz bytových druţstiev) 

 

14.11.2017 – 15.11.2017 

v Grand Hotel 

Permon Podbanské, 

Vysoké Tatry 
 

Prvý ročník odborného 

semináru organizovaného 

Finlegal services s.r.o. s 

Mestom Dunajská Streda 

pod záštitou primátora 
JUDr. Hájosa 

15. ročník vedecko- 

odbornej 

konferencie so 

zahraničnou účasťou 

(organizátor - 

Slovenská 

spoločnosť pre 

techniku prostredia) 
24.10.2017 – 25.10.2017 
Štrbské Pleso 
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„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.“ 

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

 

 „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. 
Roţňavská 1, 831 04 Bratislava 

 

„Pri spolupráci so spoločnosťou Finlegal services s.r.o. vyzdvihujeme hlavne činnosti 

spojené s výkonom dobrovoľných dražieb.  Rýchle, transparentné a profesionálne 

speňaženie nášho majetku prebiehalo spoločnosťou Finlegal services s.r.o. s individuálnym 

prístupom vrátane komplexného právneho servisu." 

Mestský úrad Šurany 

Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany 
 

"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 

 

„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 09Ţilina 

 

„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 

 

„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 
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Sídlo SR: 

 

Gajova 4 

811 09 Bratislava  

tel.: 0800 500 967 

finlegal@finlegal.sk 

www.finlegal.sk    
 

Sídlo ČR: 

 

www.finlegal.cz 

Přípotoční 1528/2   

101 00 Praha 

tel.: + 420776397897 

finlegal@finlegal.cz 

www.finlegal.cz 
 

 

K. Mikszátha 268   

979 01  Rimavská sobota 

tel.: + 421918 628 240  

perdik@finlegal.sk 

www.finlegal.sk    
 

 

  www.facebook.com/finlegalsk 

   

B O O K L E T 
 

Finlegal services s.r.o. 

2017 
 

 

www.instagram.com/finlegal   

 


