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“NIEKTORÍ DLHY VYMÁHAJÚ, 
MY ICH SPEŇAŽUJEME.”

S nami zabudnete na zastaralé a neefektívne 
spôsoby vymáhania.

• okamžité zahájenie procesu vymáhania bez administratívy zo strany správcu

• rýchly a efektívny export “FINLEGAL” zo systému Domus

• automatizované lustrácie konkurzov a osobných bankrotov a podávanie prihlášok  

do konaní

• inovatívna metodika pre dosiahnutie vyššej efektivity

• zvýšenie platobnej disciplíny vlastníkov 
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„Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. nás oslovila s ponukou v oblasti vymáhania ne-
doplatkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj s možnosťou vymáhania 
pohľadávok na nájomnom viaznúcich na prenajatých priestoroch. Po piatich me-
siacoch 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 družstvo Komárno
Zimná 16, 945 01 Komárno

„V rámci našej spolupráce oceňujeme predovšetkým profesionálnu úroveň komu-
nikácie 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 družstvo 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 tvor-
bu efektívnych riešení potrebných pre disponovanie s pohľadávkou v akomkoľvek 
smere.“

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

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

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

“Vysoká miera odbornosti v spojení s inovatívnymi návrhmi a postupmi uplatňo-
vanými v procese dražby sú zárukou našej spokojnosti. V rámci vzájomnej spo-
lupráce oceňujeme predovšetkým ochotu na počkanie poskytnúť právne poraden-
stvo 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, prostred-
níctvom 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 údržba bytov, s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava 34
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MÁME 100% ÚSPEŠNOSŤ  
V DOTERAJŠÍCH DRAŽBÁCH

S každou dražbou sa spájajú mnohé úradné a právne úkony. 
Obráťte sa na nás a my to vybavíme. 

• vymôžeme celú dlžnú sumu do dvoch mesiacov 

• zastúpime vás vo výkone zákonného záložného práva

• s nami ste stále prvý v poradí záložných práv

• vypracujeme všetky podklady a listiny v procese dražby  

a v procese hlasovania vlastníkov
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„K našim požiadavkám pristúpila spoločnosť Finlegal services s.r.o. 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

“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

Spoločnosť Domspráva, s.r.o. vyslovuje vďaku a spoluprácu so 
spoločnosťou Finlegal services s.r.o. hodnotíme ako veľmi prospešný 
krok. Vynikajúci servis a poradenstvo v danej oblasti sa odzrkadlil 
na výsledkoch vymáhania. Profesionálny a priateľský prístup Finle-
galu nám boli obrovským prínosom, preto je pre nás spolupráca do 
budúca samozrejmosťou.

Domspráva, s.r.o.
ul. M. R. Štefánika 26, 915 01, Nové Mesto nad Váhom

Prijatie rozhodnutia spolupracovať so spoločnosťou Finlegal ser-
vices, s.r.o. vnímame v rámci mimosúdneho vymáhania našich 
pohľadávok ako prelomový krok. Profesionálny nadhľad, kvalita 
služieb a vytrvalý postoj pracovníkov sa odzrkadlili na výsledkoch 
dosiahnutých v rámci zverenej agendy. V dôsledku zodpovedných, 
efektívnych a rýchlo uskutočnených krokov zo strany spoločnosti 
boli naše pohľadávky napriek náročnosti prípadu v plnom rozsahu 
uspokojené.

Eko Energia, s.r.o. 
SNP 1, 972 17, Kanianka

V spolupráci so spoločnosťou Finlegal services s.r.o. oceňujeme 
predovšetkým vysokú mieru znalostí a skúsenosti v danej oblasti 
a takisto rýchle a presné poskytnutie detailných informácií. Komu-
nikácia so spoločnosťou je príjemná, ochotná riešiť problematiku 
mnohokrát nad rámec svojich povinností, ako napríklad právne po-
radenstvo, zastupovanie v konaní pred súdmi a správnymi orgán-
mi. Nakoľko bezchybné a spoľahlivé služby tejto spoločnosti sú nám 
prínosom, radi by sme spolupracovali aj do budúcna.

SBDO Štúrovo
Lipová ul č.3, 943 01, Štúrovo

Spoluprácu so spoločnosťou Finlegal services, s.r.o. hodnotíme ako 
bezproblémovú. Počas celej doby spolupráce sa nevyskytol prob-
lém, ktorý by spoločnosť nevedela pohotovo vyriešiť. Z uvedených 
dôvodov spoluprácu odporúčame a počítame s ňou aj do budúcna.

SVB SILVÁN
Silvánska 1, 841 04, Bratislava
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V procese dražby zastupujeme klientov už úplne od začiatku – od momentu začatia výkonu 
zákonného záložného práva podľa Občianskeho zákonníka na základe plnej moci až po 
podanie záverečnej správy o jeho výkone.

24 výhod oproti konkurencii

Informácie o prechodnom/trvalom pobyte vlastníka predmetu dražby preverujeme pri 
odosielaní každej písomnosti a tiež v deň konania samotnej dražby; týmto spôsobom 
zvyšujeme efektivitu výsledkov dražieb až o 60%.

Našim cieľom je dosiahnutie úspešnej dražby a z toho dôvodu prekračujeme bežnú hrani-
cu zodpovednosti. Dbáme o nadštandardnú perfektnosť aj sekundárnych procesov, napr. 
ohodnotenie nehnuteľnosti znalcom tak, aby nebol predmetom žalôb o určenie neplatnos- 
ti dražby.

Inzerciou a finančnou propagáciou dražieb na portáloch špecializovaných na predaj  
nehnuteľností a sociálnych sieťach (facebook a instagram) navyšujeme reálny počet  
záujemcov a účastníkov dražby až o 150%.

Proces dobrovoľnej dražby vykonávame bez zbytočných prieťahov a jeho ukončenie  
garantujeme najneskôr do troch mesiacov odo dňa odovzdania všetkých relevantných 
podkladov.

Pohľadávky nevymáhame len výkonom dražieb, ale celkové dlhové zaťaženie ostatných 
vlastníkov znižujeme špecificky na základe individuálneho vypracovaného programu 
„Štruktúrovaná analýza nedoplatkov a návrh ich komplexného zníženia“.

Vykonávame bezplatné sledovanie neobmedzeného počtu dlžníkov v registri konkurzov za 
účelom zistenia vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka 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.

Garantujeme bezpoplatkovú povinnosť klienta v prípade nevymoženia pohľadávky.  
Klientovi na základe tejto zásady nebude nikdy vystavená žiadna faktúra za inkasné služby.

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

Pre začatie inkasného procesu nám postačuje sumárna analýza platieb a identifikačné úda-
je dlžníka.

Potenciálnym záujemcom o dražené nehnuteľnosti na počkanie poskytujeme podrobné  
údaje o predmete dražby, predovšetkým jeho umiestnení, stave, cene, obhliadkach  
a zároveň informujeme o podmienkach, ktoré je potrebné splniť, v prípade záujmu účasti 
na tej ktorej dražbe.

Sme spoločnosťou s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, pričom v rámci 
efektívneho výkonu záložného práva určujeme miesto konania dobrovoľnej dražby tak, aby 
sa konala max. vo vzdialenosti 30 km od miesta predmetu dražby.
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Lustrovanie informácií o dlžníkoch a vlastníkoch vykonávame pre klientov bezplatne. Pre 
účely vymoženia pohľadávky je dôležitá najmä lustrácia v Centrálnom registri exekúcií 
(www.cre.sk)

Prostredníctvom vlastného webového portálu www.drazby.xyz ponúkame našim klientom 
bezplatnú inzerciu akýchkoľvek dražieb, t. j. aj tých, výkonom ktorých sú poverené iné 
dražobné spoločnosti.

Naši klienti nie sú v prípade zverenia svojich prípadov do rúk našej spoločnosti zaťažovaní 
žiadnymi skrytými poplatkami ani zbytočnou administratívou v súvislosti s výkonom 
záložného práva.

V prípade záujmu zo strany klientov zabezpečujeme bezplatnú vzdialenú inštaláciu  
prístupu do nášho interného užívateľského programu, v ktorom je možné priamo sledovať 
stavy jednotlivých konaní. Informácie v interných systémoch aktualizujeme na dennej báze.

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

Máme 100%-tnú úspešnosť v sporoch s tretími osobami. Zastupujeme správcov bytových 
domov a spoločenstvá v súdnych konaniach a tiež na dražbách. Problematika zákonného 
záložného práva nie je jednoduchá a silné podnikateľské subjekty nie sú ochotné  
akceptovať prednosť zákonného záložného práva.

Pri komunikácii s našimi klientmi používame široké spektrum komunikačných prostried-
kov. Okrem telefonickej a e-mailovej komunikácie prevádzkujeme na našom webovom 
sídle www.finlegal.sk online chat, prostredníctvom ktorého obratom odpovedáme na 
akékoľvek otázky klientov, dlžníkov či záujemcov o spoluprácu s našou spoločnosťou.  
Klientom dávame do pozornosti aj našu bezplatnú infolinku.

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

V rámci dražobného procesu využívame emailové a SMS notifikácie, prostredníctvom 
ktorých pripomíname dlžníkom, prípadne vydražiteľom, aby svoje záväzky voči veriteľom, 
resp. dražobníkovi v lehote splnili.

V rámci každej 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 bežnej 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 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.
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Finlegal services, s.r.o. je úspešnou, dyna- 
micky sa rozvíjajúcou spoločnosťou v oblas-
ti vymáhania pohľadávok a dražobnej čin-
nosti. Medzi svojich klientov sme úspešne 
zaradili správcovské spoločnosti, spoločen-
stvá vlastníkov bytov, okresné mestá, ale aj 
menšie obce. Inkasný proces individuálne 

prispôsobujeme typu pohľadávke a samotné speňažovanie pohľadávky je vykonávané najefek-
tívnejším spôsobom po spracovaní odbornej analýzy. V oblasti výkonu zákonného záložného 
práva presadzujeme moderné liberálne riešenia s úspešným zaradením do praxe a bez zby-
točných 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.

3 53 764
kancelárie v SR a ČR vymáhaných pohľadávok

0 337
neúspešných dražieb počet klientov

„Niektorí dlhy 
vymáhajú, my ich 
speňažujeme.“

výkon záložného práva a dobrovoľných dražiebDRAŽBY

právne poradenstvo, audit pohľadávokPORADENSTVO

mimosúdne, súdne exekúcieVYMÁHANIE
POHĽADÁVOK
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Vyrovnaná bilancia fondu bytového 
domu rýchlo a jednoducho
Je váš bytový dom zahltený chronickými neplatičmi? Evidujete pohľadávky s istinou prevyšu-
júcou sumu 2.000 EUR a radi by ste mali sumu zaplatenú ihneď? V rámci šetrenia vášho času 
ste naklonení možnostiam urýchleného vyrovnania dlhov neplatičov bez zaťažovania ďalšou 
administratívou spojenou so sledovaním, účtovaním a vymáhaním pohľadávok  tak, aby ste sa 
venovali príjemnejším činnostiam spojeným so správou bytového domu?  V prípade kladných 
odpovedí na uvedené otázky nás neváhajte kontaktovať, nakoľko poznáme nenáročné, rýchle, 
avšak vysoko efektívne riešenie vašej nepriaznivej situácie. 

Elegantné riešenie aj pre oblasť 
,,nevymáhateľných“ dlhov
Za splnenia jedinej podmienky - vykonania úspešného hlasovania o schválení dobrovoľnej 
dražby v bytovom dome zo strany vlastníkov, sme vaše pohľadávky ochotní odkúpiť za 100% 
ich hodnoty. Predmetom odplatného postúpenia môžu byť nielen pohľadávky, ktoré doposiaľ 
predmetom vymáhania neboli, ale aj pohľadávky, ktoré už boli vymáhané, avšak v rámci naj- 
rôznejších prekážok (prebiehajúce dedičské konanie, vyhlásenie osobného bankrotu,  nezas-
tihnuteľný dlžník...) naďalej zostávajú nevyriešeným finančným problémom vášho bytového 
domu.

Odkúpenie pohľadávky predstavuje 
nasledujúce výhody
• okamžité získanie 100% hodnoty pohľadávky
• zvýšený úverový raiting bytového domu
• ušetrenie času, financií a administratívy spojených s vymáhaním dlhu
• ochrana ,,dobrého mena“  a korektných vzťahov s vlastníkmi
• oslobodenie od rizík neúspešného vymáhania, resp. neúspešného výkonu  

záložného práva
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VÝHODY ČLENSTVA
1.  metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy  
 bytových domov
2.  získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke Združenia
3.  získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke 
 Združenia
4.  možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku  
 a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
5.  metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo  
 nebytového priestoru
6.  možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy  
 bytových domov
7.  prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
8.  konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
9.  zľavy z ceny tovarov a služieb business partnerov Združenia
10.  interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu 
 správy bytových domov školenia zručnosti na vedenie schôdze
11.  školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
12.  prístupové konto k prednáškam, prezentáciám a webinárom na webe ZLSBD
13.  získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák“ elektronicky a v tlačenej verzii
14.  predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
15.  každé číslo digitálneho časopisu (e-noviny) od vydavateľstva JAGA
16.  získanie vzorovej zmluvy o výkone správy
17.  revíziu zmluvy o spoločenstve
18. revíziu (príkaznej) zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
19.  vypracovanie domového poriadku
20.  50% zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane konferencie a kongresu
21.  prednostné právo registrácie v prípadne účasti na seminároch, sympóziách a konferenciách
22. získanie vlastnej webovej kontaktnej podstránky vo forme www.XY.zlsbd.sk
23. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
24. doručenie súborného vydania všetkých napísaných blogov za príslušný kalendárny polrok  
 v digitálnej podobe
25. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov

Podajte nám aspoň päť návrhov na vykonanie dražby a získajte  

členstvo v Združení pre lepšiu správu bytových domov bez poplatku.



11

S nami budete vždy prví pri výkone 
zákonného záložného práva formou 
dražby.
Záložné právo v prospech 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, ktoré bolo zriadené  
v zmysle ustanovenia § 15 
zákona č. 182/1993 Z. z. je 
špecifickým záložným právom, 
ktoré vzniklo za účelom za-
bezpečenia riadnej a efek-
tívnej správy bytového fon-
du. Zmyslom tohto inštitútu 
je ochrana ostatných vlast-
níkov bytov a nebytových 
priestorov v dome, ktorí sú  
v postavení záložných veriteľov. 
K výkonu zákonného záložného 
práva je možné pristúpiť ak evi- 
dujete splatnú pohľadávku vo 
výške aspoň 2.000 EUR. Sú tu 
však aj veritelia, ktorí majú za-
bezpečenú svoju pohľadávku, 
napr. zmluvným záložným 
právom. Každý zmluvný záložný veriteľ by si však mal byť vedomý toho, že aj keď jeho záložné 
právo je v katastri nehnuteľností zapísané ako prvé, je tu aj zákonné záložné právo, ktoré bude 
mať vždy prednosť pred ostatnými. Častým fenoménom je však realizovanie výkonu zmluv- 
ného záložného práva týmito veriteľmi, ktorí odvodzujú poradie svojho záložného práva od 
poradia jeho zápisu na príslušnom liste vlastníctva. Môžete sa však obrátiť na nás a my 
zabezpečíme to, aby bola vaša pohľadávka zabezpečená zákonným záložným právom 
vždy uspokojená.

V čom spočíva prioritné postavenie 
zákonného záložného práva?
• vždy ma prednosť pred inými záložnými právami bez ohľadu poradia záložných práv 

zapísaných na príslušnom liste vlastníctva
• zabezpečuje vašu pohľadávku aj vtedy ak nie je zapísané na príslušnom liste vlastníctva, 

pretože jeho vznik nie je podmienený zápisom do katastra nehnuteľností
• vzniká momentom vzniku vlastníckeho práva prvého vlastníka
• je viazané na nehnuteľnosť a nie na osobu dlžníka, čo znamená, že môžete pristúpiť  

k jeho realizácii bez ohľadu na to, kto je vlastníkom nehnuteľnosti
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