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ZÁKON
z 29. novembra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005
Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona
č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z.,
zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona
č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z.,
zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015
Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona
č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote
splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri
posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní
pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Fyzická
osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden
peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak
dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou podľa § 19 ods. 1 písm. a), predpokladá sa, že je
platobne neschopný.“.

2.

V § 3 ods. 3 sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a ani záväzky prislúchajúce pohľadávkam
podľa § 155a“.

3.

V § 10a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa 19. bodom, ktorý znie:
„19. miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach
vedených podľa druhej a tretej časti tohto zákona.“.

4.

§ 10a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
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„(4) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle štatistické údaje o konaniach podľa
tohto zákona, a to najmä údaje o priemernej dĺžke týchto konaní, priemernej miere
uspokojenia veriteľov a priemerných nákladoch týchto konaní.“.
5.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie
konkurzu na svoj majetok podľa tejto časti zákona, iba ak je právnickou osobou. Veriteľ je
oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa tejto časti zákona iba voči dlžníkovi,
ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom.

6.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie :
„(4) Ak počas konkurzného konania podľa tejto časti zákona začatého na návrh veriteľa voči
fyzickej osobe – podnikateľovi dlžník podá do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu návrh
na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok alebo určenie splátkového kalendára podľa štvrtej
časti tohto zákona, do rozhodnutia o takomto návrhu sa konkurzné konanie podľa tejto časti
zákona prerušuje. Ak súd návrhu dlžníka podľa štvrtej časti zákona nevyhovie, súd
v prerušenom konkurznom konaní podľa tejto časti pokračuje; inak sa konkurzné konanie
podľa tejto časti zastavuje. Na opakovaný návrh dlžníka podľa štvrtej časti zákona súd
neprihliada.“

7.

V § 47 ods. 2 a § 87 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „maloleté“.

8.

V § 50 ods. 1 sa za slová „pred vyhlásením konkurzu“ vkladajú slová „a okrem záložného práva
zriadeného správcom“.

9.

V § 83 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) pokračovanie v prevádzkovaní podniku, ak je úpadcom inštitúcia podľa § 176 ods. 1, na
ktorú sa vzťahuje šiesta časť tohto zákona,
k) zriadenie záložného práva na majetok úpadcu.“.

10. V § 93 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „záložného práva zriadeného správcom po
vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu príslušného orgánu a okrem“.
11. § 104 vrátane nadpisu znie:
„§ 104
Smrť dlžníka
(1) Ak dlžník počas konkurzu zomrie, súd pokračuje v konaní s osobami, o ktorých sa
možno dôvodne domnievať, že sú dedičia.21a)
(2) Správca je aj po smrti dlžníka oprávnený nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu;
koná v mene a na účet dedičov.
(3) Uznesenia súdu a iné písomnosti sa neznámym dedičom doručujú cez Obchodný vestník.
(4) Konanie o dedičstve po dlžníkovi nemôže byť skončené skôr ako konkurzné konanie.
Pred právoplatným skončením konkurzného konania súd v konaní o dedičstve nemôže
nariadiť likvidáciu dedičstva.
(5) Majetok dlžníka, ktorý zostal po skončení konkurzného konania, sa prejedná ako
dedičstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.“.

12. V § 106 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
13. V § 107a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Takto vyhlásený konkurz sa vedie podľa tejto
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časti zákona.“.
14. V § 107a ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Takýto konkurz sa vedie podľa tejto časti
zákona. Prípadné konanie o určenie splátkového kalendára súd zastaví.“.
15. V § 109 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) dlžník je právnickou osobou,“.
Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).
16. § 110 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Prílohu posudku tvorí zmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovanie
posudku a za ďalšiu súčinnosť v súvislosti s reštrukturalizáciou.“.
17. V § 114 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak je druhá zmluvná strana povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s dlžníkom pred
začatím reštrukturalizačného konania, vopred, môže svoje plnenie odoprieť až do času, keď sa
jej poskytne alebo zabezpečí vzájomné plnenie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
18. V § 116 ods. 4 druhá veta znie: „Správcu súd ustanoví na základe náhodného výberu pomocou
technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom.“ a na konci sa pripájajú
tieto vety: „Správca v reštrukturalizácii má nárok na paušálnu odmenu a náhradu
nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania. Tieto nároky uhrádza dlžník.“.
19. V § 120 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vznikom pohľadávky zo súkromnoprávneho
vzťahu sa rozumie okamih vzniku práva na plnenie podľa § 488 Občianskeho zákonníka bez
ohľadu na to, či už nastal čas plnenia. Vznikom pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu sa
rozumie okamih, keď dlžník bol prvý krát oprávnený plniť takúto pohľadávku.“.
20. V § 131 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) dlžník je v omeškaní s úhradou paušálnej odmeny správcu alebo náhrady nevyhnutných
výdavkov spojených s vedením konania.“.
21. V § 131 odsek 4 znie:
„(4) Ak správca počas reštrukturalizácie zomrie, zanikne alebo mu vo výkone funkcie bráni
zákonná prekážka, súd jedným uznesením odvolá doterajšieho správcu a ustanoví nového
správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov
schválených ministerstvom. Uznesenie o odvolaní doterajšieho správcu a ustanovení nového
správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí správcovi,
ktorého v uznesení ustanovil.“.
22. V § 134 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Plán musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom
uspokojenie ich pohľadávok aspoň o 20 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze.“.
23. V § 148 odsek 4 znie:
„(4) Súhlas dlžníka s prijatím plánu sa nevyžaduje.“.
24. V § 152 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
25. V § 152 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1 alebo 3“.
26. V § 154 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou; to neplatí, ak súd nahradil jej súhlas svojím
rozhodnutím,“.
27. V § 154 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)

miera uspokojenia ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok
zaradených do skupiny podľa § 137 ods. 5, je nižšia ako 50 % výšky dotknutej
pohľadávky; to neplatí, ak dotknutý veriteľ písomne súhlasí s nižšou mierou uspokojenia,
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h) plnenia určené na uspokojenie ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou
pohľadávok zaradených do skupiny podľa § 137 ods. 5, majú byť podľa záväznej časti
plánu poskytované počas obdobia dlhšieho ako päť rokov; to neplatí, ak dotknutý veriteľ
písomne súhlasí s dlhšou lehotou splatnosti plnení určených na uspokojenie jeho
pohľadávky.“.
28. § 155 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) V prípade zrušenia rozhodnutia o schválení plánu sa obnovuje právo veriteľov domáhať
sa svojich pôvodných pohľadávok.“.
29. § 155a znie:
„§ 155a
(1) Dlžník alebo preberajúca osoba nemôže po skončení reštrukturalizácie medzi svojich
členov rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje skôr, ako dôjde k uspokojeniu pohľadávok veriteľov
skupiny pre nezabezpečené pohľadávky do výšky ich zistených pohľadávok podľa plánu.
(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre právnych nástupcov dlžníka alebo preberajúcej
osoby.“.
30. Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
ODDLŽENIE
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 166
Úvodné ustanovenia
(1) Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa
oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu
na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.
(2) Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým
kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia
splátkového kalendára podľa tejto časti zákona.
(3) Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie
splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie.
(4) Dlžník je povinný spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo s návrhom na určenie
splátkového kalendára vyhlásiť, že je platobne neschopný.
§ 166a
Pohľadávky uspokojované v konkurze alebo splátkovým kalendárom
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky:
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči
dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
(2) Pohľadávky podľa odseku 1 sa v konkurze uplatňujú prihláškou.
§166b
Pohľadávky vylúčené z uspokojenia
(1) Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie
ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola
porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
(2) Nevymáhateľnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky.
§ 166c
Nedotknuté pohľadávky
(1) Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
a) pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze
z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti
s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená
pohľadávka
v rozsahu,
v ktorom
je
krytá
hodnotou
predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným
konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
(2) Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený
domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva,
ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
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(3) Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou.
§ 166d
Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka
(1) Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci
s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil
v zozname majetku ako svoje obydlie.
(2) Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia
dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade
bezpodielového spoluvlastníctva má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
(3) Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má
prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka.
(4) Výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej republiky
nariadením.
§ 166e
Rozhodnutie o oddlžení
(1) O oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení
splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba
v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V uznesení súd uvedie znenia zákonných
ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy ide.
(2) Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
(3) Pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
(4) Na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od
vymáhania pohľadávky.
§ 166f
Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer
(1) Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od
vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení,
ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich
spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
(2) Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie
o návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na
zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer
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dlžníka vylučujú.
(3) Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi,
inak konanie zastaví.
(4) Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia
oddlženia.
(5) Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
(6) Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od
vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
§ 166g
Poctivý zámer
(1) Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak
poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie,
zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru
alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom
na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
(2) Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel
alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa
neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku
veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú
informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho
spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol
do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo
s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov
sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť
svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po
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rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca
dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže
dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal
v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
(3) Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
v minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí
alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby
alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
(4) Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne
zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť,
ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
(5) Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd
poctivý zámer dlžníka neskúma.
(6) V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení
splátkového kalendára súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý
zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
§ 166h
Odporovateľné právne úkony
(1) Oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky
domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym
úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
(2) Oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky
domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné
bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
§ 166i
Preskúmanie pomerov dlžníka
(1) Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie
šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
(2) Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto
šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu
týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
(3) Správca na úvodnom stretnutí podrobne poučí dlžníka o jeho povinnostiach podľa tohto
zákona, ako aj o následkoch nesplnenia týchto povinnosti vrátane trestnoprávnych následkov.
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(4) O výsledku šetrenia správca bez zbytočného odkladu spíše správu, ktorú založí do
správcovského spisu.
(5) Ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane.
§ 166j
Správca
(1) Správcu ustanovuje súd na základe náhodného výberu pomocou technických
a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Správcu súd odvolá, ak opakovane
alebo závažne porušil svoje povinnosti alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka.
(2) Opakovaným porušením povinnosti správcu sa rozumie, ak správca napriek písomnému
upozorneniu súdom naďalej porušuje povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený.
(3) V uznesení o odvolaní správcu súd zároveň ustanoví nového správcu. Uznesenie súd
doručí odvolanému správcovi aj novému správcovi. Proti uzneseniu o odvolaní správcu
z dôvodu opakovaného alebo závažného porušenia povinnosti je odvolaný správca oprávnený
podať odvolanie.
(4) Súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konania,
ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.
(5) V konkurze má správca nárok na paušálnu odmenu, odmenu z výťažku a náhradu
nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania. Tieto nároky sa uhrádzajú z preddavku
na úhradu paušálnej odmeny správcu a z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu.
(6) V konaní o určení splátkového kalendára má správca nárok na paušálnu odmenu
a paušálnu náhradu výdavkov spojených s vedením konania. Tieto nároky sa uhrádzajú
z preddavku zloženého dlžníkom a sú splatné v deň skončenia konania.
§ 166k
Povinné zastúpenie dlžníka
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára,
až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci25a) alebo
advokátom určeným Centrom právnej pomoci.
DRUHÁ HLAVA
KONKURZ
§ 167
Návrh na vyhlásenie konkurzu
(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu podľa tejto časti zákona je oprávnený podať dlžník, ktorý
je fyzickou osobou.
(2) Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na predpísanom tlačive. Okrem všeobecných
náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku návrh na vyhlásenie konkurzu
v prílohe obsahuje
a) dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,

Strana 10

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

377/2016 Z. z.

c) zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných
troch rokoch,
d) zoznam veriteľov,
e) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie
alebo obdobné vykonávacie konanie.
§ 167a
Vyhlásenie konkurzu
(1) Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhlási konkurz,
ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak zistí, že
a) návrh podala oprávnená osoba,
b) návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c) dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d) dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná
pochybnosť o jeho pravdivosti,
e) nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár,
f) bol zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu Centrom právnej pomoci;
preddavok súd bez zbytočného odkladu po vyhlásení konkurzu poukáže na účet správcu
alebo ho vráti zložiteľovi, ak súd konkurz nevyhlási.
(2) Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, súd v rovnakej lehote návrh odmietne
alebo konanie zastaví.
(3) Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
§ 167b
Nakladanie s konkurznou podstatou
(1) Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj konať vo
veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca
koná v mene a na účet dlžníka.
(2) Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci
konkurzu, sú voči veriteľom neúčinné; tým nie je dotknutá ich platnosť.
(3) Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec podliehajúcu konkurzu
užívať obvyklým spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou alebo
zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota znižuje.
Každý, kto užíva vec tvoriacu konkurznú podstatu, je povinný umožniť správcovi kedykoľvek
túto vec obhliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako dlžník alebo jeho blízka osoba,
môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania veci treťou osobou
patria do konkurznej podstaty.
(4) Ustanovenie § 52 platí rovnako.
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§ 167c
Pohľadávky a záväzky dlžníka
(1) Prihlásením pohľadávky sa pohľadávka voči dlžníkovi stáva splatnou.
(2) Pohľadávku podliehajúcu konkurzu je dlžník počas konkurzu povinný plniť správcovi. Ak
dlžník napriek tomu splní svoj záväzok inej osobe ako správcovi, záväzok dlžníka týmto
splnením nezaniká; to neplatí, ak sa takéto plnenie dostane k správcovi.
(3) Pohľadávku, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu, nemožno započítať proti vzájomnej
pohľadávke dlžníka, ktorá dlžníkovi vznikla pred vyhlásením konkurzu. Pohľadávku, ktorá
vznikla pred vyhlásením konkurzu, nemožno započítať proti vzájomnej pohľadávke dlžníka,
ktorá dlžníkovi vznikla po vyhlásení konkurzu. Započítanie iných pohľadávok nie je vylúčené.
§ 167d
Ukončenie zmluvy
(1) Po vyhlásení konkurzu možno vypovedať zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na
nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť
určitú činnosť, ak bola uzavretá pred vyhlásením konkurzu. Ak ide o zmluvu ohľadom
majetku, ktorý podlieha konkurzu, zmluvu môže vypovedať správca, v ostatných prípadoch
dlžník. Výpoveď je účinná doručením druhej zmluvnej strane. Zmluvu možno vypovedať aj
v prípade, že bola dohodnutá na určitý čas. Zmluvu o nájme bytu vo vzťahu k tretej osobe,
ktorá je nájomcom možno vypovedať len za podmienok ustanovených Občianskym
zákonníkom a osobitným predpisom.25b)
(2) Od inej zmluvy môže dlžník, správca alebo druhá zmluvná strana odstúpiť, ak bola
uzavretá pred vyhlásením konkurzu a nebola ešte v plnom rozsahu splnená. Odstúpiť od
zmluvy možno len v rozsahu ešte navzájom nesplnených záväzkov.
(3) Ustanovenie § 45a platí rovnako.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na zmluvy a dohody uzatvorené podľa
Zákonníka práce.
§ 167e
Súdne konania
(1) Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za
nevymáhateľnú (§ 166b).
(2) Premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na
premlčanie sa prihliada, ak bola námietka oprávnená.
(3) Ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
(4) Ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením
nedotknutej pohľadávky ako intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej
pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd konanie o určenie popretej pohľadávky
preruší do výsledku v takomto konaní.
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§ 167f
Exekučné konania a obdobné vykonávacie konania
(1) Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné
konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.
(2) Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo
o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba
v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný
oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému.
(3) Premlčacia lehota pri pohľadávke vymáhanej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na
premlčanie sa prihliada, ak bola námietka oprávnená.
(4) Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.
(5) Ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady na vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada; prípadné exekučné záložné právo zaniknuté v dôsledku
vyhlásenia konkurzu sa obnovuje.
§ 167g
Dobrovoľná dražba
(1) Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol
dlžník a do vyhlásenia konkurzu nebol udelený príklep.
(2) Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni
v konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť
konkurznej podstaty dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať
konkurzu, dražobník upustí od konania dražby; na prípadný udelený príklep sa v tomto
prípade neprihliada.
§ 167h
Konkurzná podstata
(1) Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
(2) Konkurzu podlieha aj majetok, ktorý nadobudol dlžník po vyhlásení konkurzu
v dôsledku splnenia povinností správcom po vyhlásení konkurzu v prípadoch podľa § 45a.
(3) Majetok dlžníka, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva podlieha konkurzu, ak to
ustanovuje tento zákon (§ 167k). Majetok tretej osoby, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva,
konkurzu nepodlieha.
(4) Konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý
nemožno postihnúť v exekúcii.
§ 167i
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
(1) Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do
konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve
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manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu
iného dlžníka. V prípade stretu viacerých konkurzov rozhoduje poradie podania návrhov na
vyhlásenie konkurzu.
(2) Do konkurzu, v ktorom do konkurznej podstaty patrí majetok, ktorý je v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, má právo prihlásiť sa každý veriteľ, ktorý by mal právo byť
uspokojený z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak súd na návrh
dotknutého veriteľa podaným voči správcovi neurčí inak, nezabezpečení veritelia sa
z konkurznej podstaty uspokoja pomerne; pri rozhodovaní o prípadnom inom uspokojení
dotknutých nezabezpečených veriteľov súd vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka.
(3) Ak do konkurznej podstaty patrí obydlie dlžníka, ktoré je v dlžníkovom bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, správca vydá nepostihnuteľnú hodnotu druhého bezpodielového
spoluvlastníka druhému bezpodielovému spoluvlastníkovi. Ustanovenia § 167o ods. 3 až 5 sa
použijú rovnako.
§ 167j
Súpis majetku konkurznej podstaty
(1) Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom
majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
(2) Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej
pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky
v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči
veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak
tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.
(3) Ustanovenia § 76 a 77 sa použijú primerane.
§ 167k
Zabezpečený veriteľ
(1) Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný
zabezpečený veriteľ.
(2) Ak sa prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba
vtedy, ak z neho možno predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším
zabezpečovacím právom. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha
konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na
podnet a náklady neskoršieho zabezpečeného veriteľa. Ak neskorší zabezpečený veriteľ ani
v lehote určenej správcom nezloží preddavok na trovy znaleckého posudku, má sa za to, že
zaťažený majetok nepodlieha konkurzu.
(3) Ak prednostný zabezpečený veriteľ alebo neskorší zabezpečený veriteľ, ktorého
uspokojenie možno predpokladať zo zaťaženého majetku, pristúpi k výkonu zabezpečovacieho
práva, zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu. Ak tým zabezpečený veriteľ zmarí už
oznámený proces speňaženia zaťaženého majetku správcom, je povinný uhradiť správcovi
paušálnu odmenu a do konkurznej podstaty náklady, ktoré v súvislosti s tým vznikli.
(4) Speňažením zaťaženého majetku zanikajú iba zabezpečovacie práva prihláseného
zabezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.
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(5) Výťažok správca bez zbytočného odkladu vydá prihláseným zabezpečeným veriteľom
podľa poradia ich zabezpečovacích práv mimo rozvrh, ibaže sú tu spory, ktorými môže byť
vydanie výťažku dotknuté. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa neprihliada. Z výťažku
správca odpočíta svoju odmenu a náklady spojené so speňažením majetku.
(6) Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého majetku
prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi
k výkonu zabezpečovacieho práva. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či
podlieha konkurzu, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí
správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto znalecký posudok nie je vyhotovený, má
sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej podstate nie sú peňažné
prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie, ak
ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.
(7) Ak oprávnená osoba (§ 167r) so súhlasom dlžníka poskytne do konkurznej podstaty
náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku, zaťažený
majetok prestane podliehať konkurzu. Aká hodnota má byť poskytnutá do konkurznej
podstaty, sa posúdi podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na
podnet a náklady oprávnenej osoby (§ 167r). Ak už takýto znalecký posudok bol správcom
vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého posudku. Ak takúto hodnotu poskytla
oprávnená osoba (§ 167r), správca bezodplatne prevedie zaťažený majetok na toho, kto takúto
hodnotu poskytol. Náklady prevodu a odmeny správcu za prevod nesie nadobúdateľ
zaťaženého majetku. Voči nadobúdateľovi zaťaženého majetku sa zabezpečený veriteľ môže
domáhať len toho, čoho by sa mohol domáhať voči dlžníkovi.
(8) Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na
majetku dlžníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol
dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky,
ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá
zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov
oznámených zabezpečeným veriteľom.
(9) Ak správca pri skúmaní majetkových pomerov dlžníka zistí, že na majetku dlžníka viazne
zabezpečovacie právo zabezpečeného veriteľa, ktorý nie je veriteľom dlžníka, bez zbytočného
odkladu upovedomí zabezpečeného veriteľa o vyhlásení konkurzu.
(10) Ak na zaťaženom majetku viazne aj iná ťarcha ako zabezpečovacie právo, znalecký
posudok musí stanoviť aj hodnotu tejto ťarchy.
(11) Ustanovenie § 50 ods. 1 platí rovnako.
§ 167l
Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1) Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8
až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený
sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa
prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2) Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje
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jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.
(3) Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(4) Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou
v zozname veriteľov, ako aj dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov
bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca upovedomenie doručuje na adresy uvedené
v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32
ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(6) K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu
sa nevyžaduje. Zistenie popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto
zistenie pohľadávky správcovi preukázané.
§ 167m
Zástupca veriteľov
(1) Na účely výkonu práv veriteľov v konkurze vystupuje zástupca veriteľov. Zástupca
veriteľov je povinný konať v spoločnom záujme veriteľov, pokynmi veriteľov však nie je viazaný.
(2) Ak schôdza veriteľov neustanoví iného zástupcu veriteľov, zástupcom veriteľov sa stáva
veriteľ prihlásenej pohľadávky s najvyšším počtom hlasov, ktorý o to prejavil záujem
u správcu. Ak taký nie je, v konkurze sa postupuje bez zástupcu veriteľov.
(3) Správca môže zvolať schôdzu veriteľov, ak to považuje za potrebné. Správca zvolá
schôdzu veriteľov, ak o to požiada ktorýkoľvek prihlásený veriteľ, ktorý zloží preddavok na
trovy konania schôdze veriteľov a uhradí paušálnu odmenu správcu za konanie schôdze
veriteľov. Na zvolanie a konanie schôdze veriteľov platia primerane pravidlá o konkurze podľa
druhej časti zákona. Do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí iba voľba alebo výmena zástupcu
veriteľov a schválenie úhrady nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa.
§ 167n
Speňaženie nehnuteľnosti
(1) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za
primeraného použitia osobitného predpisu.8) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej
hodnoty správca speňaží ako hnuteľnú vec.
(2) Najnižším podaním pri speňažení nehnuteľnosti dražbou je suma určená prihláseným
zabezpečeným veriteľom, ktorého zabezpečovacie právo je na predmete dražby v poradí
najskoršie, alebo zástupcom veriteľov, ak predmet dražby nie je zaťažený zabezpečovacím
právom. Pri byte alebo dome, v ktorom má dlžník hlásený trvalý pobyt, najnižšie podanie
nesmie byť nižšie ako ustanovuje osobitný predpis.8)
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§ 167o
Speňaženie obydlia dlžníka
(1) Obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za primeraného použitia osobitného
predpisu.8)
(2) Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek
veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením
priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je
takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
(3) Ak sa obydlie dlžníka speňažilo, sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia
dlžníka správca poukáže mimo rozvrh na bankový účet, ktorý na tento účel v mene a na účet
dlžníka zriadil; o tom bez zbytočného odkladu správca poučí dlžníka.
(4) Peniaze na bankovom účte nepodliehajú konkurzu, exekúcii
vykonávaciemu konaniu počas 36 mesiacov od zriadenia bankového účtu.

ani

obdobnému

(5) Dlžník nie je oprávnený počas doby podľa odseku 4 disponovať s bankovým účtom, je
však oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb z takéhoto účtu mesačne najviac do
sumy, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 167p
Speňaženie hnuteľných vecí
(1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov
majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor
majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia
ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca
speňaží hnuteľné veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac,
písomný pokyn je oprávnený uložiť ten, ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.
§ 167q
Speňaženie pohľadávok a iných majetkových hodnôt
(1) Ak súčasťou konkurznej podstaty sú pohľadávky dlžníka, správca sa ich pokúsi vymôcť;
žaloby o ich zaplatenie na súde alebo na inom príslušnom orgáne však nepodáva. Ak sa to
správcovi nepodarí ani do šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu, pohľadávky speňaží
postúpením ako hnuteľné veci. Dojednaniami, ktoré zakazujú alebo obmedzujú postúpenie
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pohľadávky, správca nie je viazaný. Tieto obmedzenia postúpením pohľadávky zanikajú.
(2) Pokiaľ je pohľadávka súčasťou konkurznej podstaty, premlčanie spočíva. Premlčanie
pokračuje v plynutí, len čo pohľadávka prestane podliehať konkurzu. Prípadné konanie,
v ktorom sa uplatňuje pohľadávka podliehajúca konkurzu, súd alebo iný konajúci orgán
preruší až do času, kým pohľadávka prestane podliehať konkurzu.
(3) Iné majetkové hodnoty správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.
§ 167r
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek
a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým
posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za
cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel
uplatní právo vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia
dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty, má táto osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj.
Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov od speňaženia veci.
§ 167s
Predkupné právo
Pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej
z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
§ 167t
Náklady konkurzu
(1) Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:

sa

z výťažku

určeného

na

uspokojenie

a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d) preddavok na trovy znaleckého posudku,
e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo schôdzou veriteľov.
(2) Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne,
nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.
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§ 167u
Rozvrh výťažku
(1) Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých
sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom
vestníku.
(2) Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok
pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok.
Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
(3) Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani
do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca
poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
(4) Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol
realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že
postupoval s odbornou starostlivosťou.
§ 167v
Zrušenie konkurzu
(1) Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
(2) Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj
vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
(3) Konkurz sa zrušuje tiež uznesením, ktorým súd zastaví konanie z dôvodu, že tu nie sú
predpoklady pre vedenie konkurzu. V uznesení rozhodne aj o zrušení oddlženia. Premlčacia
lehota pri pohľadávkach, ktoré mohli byť uplatnené v konkurze prihláškou, neuplynie skôr,
ako tri roky od zastavenia konania. Voči tomuto rozhodnutiu je dlžník oprávnený podať
odvolanie.
(4) Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne
niektorému z dedičov dlžníka.
(5) Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej pohľadávky.
§ 167w
Smrť dlžníka
Ak dlžník počas konkurzu podľa tejto časti zomrie, súd pokračuje v konaní. Ustanovenia
§ 104 sa použijú primerane.
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TRETIA HLAVA
SPLÁTKOVÝ KALENDÁR
§ 168
Návrh na určenie splátkového kalendára
(1) Návrh na určenie splátkového kalendára podľa tejto časti zákona je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou.
(2) Návrh na určenie splátkového kalendára sa podáva na predpísanom tlačive. Okrem
všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku a iných náležitostí
ustanovených týmto zákonom návrh na určenie splátkového kalendára v prílohe obsahuje
a) dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
c) zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných
troch rokoch,
d) zoznam záväzkov,
e) prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov,
f) prehľad očakávaných výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch a
g) posledných päť daňových priznaní25d) dlžníka, ak boli podané,
h) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
i) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie
alebo obdobné vykonávacie konanie.
(3) Dlžník v návrhu na určenie splátkového kalendára musí uviesť údaje o svojom
zriadenom bankovom účte. Ak súčasťou zoznamu aktuálneho majetku dlžníka je dlžníkov byt
alebo nebytový priestor, dlžník v návrhu musí uviesť identifikačné údaje správcu bytového
domu, v ktorom sa dlžníkov byt alebo nebytový priestor nachádza alebo identifikačné údaje
spoločenstva vlastníkov bytov.
§ 168a
Poskytnutie ochrany pred veriteľmi
(1) Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na určenie splátkového kalendára
poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a ustanoví správcu, ak zistí, že
a) návrh podala oprávnená osoba,
b) návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c) dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d) dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná
pochybnosť o jeho pravdivosti,
e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň tri roky,
f) nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár.
(2) Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, súd najneskôr do 15 dní od doručenia
návrhu na určenie splátkového kalendára, návrh odmietne alebo konanie zastaví.
(3) V uznesení o poskytnutí ochrany pred veriteľmi súd uloží dlžníkovi, aby na účet správcu
zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených
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s vedením konania. Ak tak dlžník neurobí ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca to
oznámi v Obchodnom vestníku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí.
§ 168b
Účinky ochrany pred veriteľmi
(1) Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom
(§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu
v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
(2) Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník
urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na
takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.25e)
(3) Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany
pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
§ 168c
Zostavenie návrhu splátkového kalendára
(1) Správca do 45 dní od zloženia preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania preskúma pomery dlžníka a podľa toho
zostaví návrh splátkového kalendára.
(2) Pri zostavení návrhu splátkového kalendára sa prihliadne najmä na
a) pomer záväzkov k hodnote majetku,
b) dôvody, ktoré boli príčinou platobnej neschopnosti dlžníka,
c) plnenie nedotknutých pohľadávok,
d) úsilie, ktoré dlžník vynaložil v minulosti na uspokojenie veriteľov,
e) príjmové možnosti dlžníka,
f) zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie dlžníka.
(3) Horná hranica splátok nesmie presiahnuť predpokladaný príjem dlžníka znížený
o nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie bývania a základných životných potrieb
dlžníka a jeho vyživovaných osôb, na plnenie vyživovacej povinnosti dlžníkom a na plnenie
oddlžením nedotknutých pohľadávok.
(4) Uspokojenie nezabezpečených veriteľov v návrhu splátkového kalendára sa vyjadrí
kvótou určenou celkovým percentom z pohľadávok, ktoré dlžník zaplatí každému
nezabezpečenému veriteľovi počas nasledujúcich piatich rokov. Uspokojenie nesmie byť nižšie
ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky. To platí aj pre uspokojenie veriteľa, ktorého
pohľadávka je zabezpečená iba majetkom tretej osoby.
(5) Návrh splátkového kalendára musí obsahovať aspoň o 10 % vyššie uspokojenie
nezabezpečených veriteľov, ako by dosiahli v konkurze podľa tejto časti zákona. Ak žiaden
z nezabezpečených veriteľov nepodal na súde námietku, má sa za to, že návrh splátkového
kalendára takéto uspokojenie poskytuje.
(6) Návrh splátkového kalendára musí byť zostavený tak, aby bol splniteľný vzhľadom na
možnosti dlžníka, najmä s prihliadnutím na jeho budúce príjmy, nevyhnutné výdavky

377/2016 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Strana 21

potrebné na zabezpečenie bývania a základných životných potrieb dlžníka a jeho vyživovaných
osôb, na plnenie vyživovacej povinnosti dlžníkom a na plnenie oddlžením nedotknutých
pohľadávok.
(7) Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca to oznámi
v Obchodnom vestníku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí. Ak pomery
dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca odporučí dlžníkovi, aby podal návrh
na vyhlásenie konkurzu.
§ 168d
Oznámenie o zostavení návrhu splátkového kalendára
(1) Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že zostavil návrh
splátkového kalendára spolu s percentom, v ktorom sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených
veriteľov. Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára.
(2) Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu
do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie,
správca predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu.
K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie
dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového
kalendára v prospech veriteľov.
§ 168e
Určenie splátkového kalendára
(1) Súd určí splátkový kalendár, ak nie sú dôvody na zastavenie konania. Pri určení
splátkového kalendára súd vychádza z návrhu správcu, pravidiel pre zostavenie návrhu
splátkového kalendára, pričom prihliadne aj na námietky veriteľov a na iné známe okolnosti.
Na oneskorene podané námietky súd neprihliada.
(2) Ak sú podané námietky, súd spravidla vypočuje správcu. Môže nariadiť aj pojednávanie,
ak to považuje za potrebné. Ak nenariadi pojednávanie, súd rozhodne do 30 dní od predloženia
úplného návrhu splátkového kalendára. Ak návrh nie je úplný, bezodkladne vyzve správcu,
aby návrh doplnil alebo opravil, prípadne môže vrátiť návrh správcovi na prepracovanie.
(3) Ak bolo nariadené pojednávanie, ten, kto podal námietku, má právo sa k návrhu
splátkového kalendára na pojednávaní vyjadriť, ak sa pojednávania zúčastní. Neúčasť toho,
kto podal námietku na pojednávaní, nie je dôvodom na odročenie pojednávania.
(4) Ak súd zistí, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví.
Súčasne v uznesení poučí dlžníka o možnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
§ 168f
Termíny splátok
(1) Ak celkové plnenie pre nezabezpečeného veriteľa podľa splátkového kalendára
a) presiahne sumu 6 000 eur, dlžník je povinný poskytovať splátky veriteľovi mesačne,
najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca,
b) nepresiahne sumu 6 000 eur, ale presiahne sumu 1 200 eur, dlžník je povinný poskytovať
splátky veriteľovi polročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho
polroka,
c) nepresiahne sumu 1 200 eur, ale presiahne sumu 100 eur, dlžník je povinný poskytovať

Strana 22

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

377/2016 Z. z.

splátky veriteľovi ročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka,
d) nepresiahne sumu 100 eur, dlžník je povinný poskytnúť splátku veriteľovi jedným plnením,
najneskôr posledný deň piateho roku plnenia splátkového kalendára.
(2) Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár.
(3) Plnenie splátkového kalendára pri pohľadávke zabezpečenej majetkom, ktorý patrí
dlžníkovi, začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom došlo k zániku zabezpečovacieho práva. Na neuspokojenú časť pôvodne
zabezpečenej pohľadávky je dlžník povinný splniť veriteľovi kvótu určenú súdom.
(4) Dlžník sa po určení splátkového kalendára môže písomne dohodnúť s veriteľom na inej
lehote splatnosti splátok.
(5) Ak pred určením splátkového kalendára začalo súdne konanie alebo iné konanie
o zaplatenie pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená iba splátkovým kalendárom (§ 166a),
takéto konanie pokračuje i naďalej. Rozhodnutie, ktoré zaväzuje dlžníka zaplatiť pohľadávku,
však možno vykonať iba v rozsahu a v lehotách podľa splátkového kalendára.
§ 168g
Smrť dlžníka
Ak dlžník počas konania o určenie splátkového kalendára zomrie, súd konanie zastaví.
§ 168h
Vyhlásenie konkurzu
Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný.
ŠTVRTÁ HLAVA
NIEKTORÉ PROCESNÉ USTANOVENIA
§ 169
Účastníci konania
(1) Účastníkom konania je dlžník (úpadca). V konkurze sú účastníkmi konania aj veritelia,
ktorí si v konkurze spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky.
V konaní o určení splátkového kalendára sú účastníkmi konania aj veritelia, ktorí podali voči
návrhu splátkového kalendára námietky.
(2) Účastníkom konania sú aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má
konať a rozhodovať; tieto osoby sú účastníkmi konania len pre tú časť konania, v ktorom sa
koná a rozhoduje o ich právach a povinnostiach.
(3) Zmena v osobe veriteľa je v konkurze účinná po písomnom oznámení pôvodného veriteľa
správcovi o zmene v osobe veriteľa. V konkurze podľa tejto časti zákona je postúpenie
pohľadávky účinné iba vtedy, ak sa postúpi celá prihlásená pohľadávka. V pochybnostiach
platí, že pôvodný veriteľ postúpil celú prihlásenú pohľadávku. O vstupe nového veriteľa do
konania alebo o potvrdení prechodu pohľadávky súd nerozhoduje.
(4) Ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b), c), f) až h) a § 27 ods. 2 a 3 sa použijú primerane.
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§ 170
Neúplný alebo nezrozumiteľný návrh
Súd nevyzýva dlžníka na opravu alebo doplnenie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo
návrhu na určenie splátkového kalendára.
§ 171
Nepríslušný súd
Súd skúma miestnu príslušnosť iba do vyhlásenia konkurzu alebo do poskytnutia ochrany
pred veriteľmi; inak sa pri skúmaní miestnej príslušnosti postupuje podľa Civilného
mimosporového poriadku.
§ 171a
Späťvzatie návrhu
(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára možno
vziať späť do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o poskytnutí ochrany
pred veriteľmi; na neskôr podané späťvzatie návrhu súd neprihliada.
(2) Ak je návrh vzatý späť, súd konanie zastaví.
§ 171b
Litispendencia
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára
je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví.
§ 171c
Centrum hlavných záujmov
(1) Ak má súd pochybnosti, či dlžník má na území Slovenskej republiky centrum hlavných
záujmov,25f) kedykoľvek počas konania vypočuje dlžníka, najmä ak ide o cudzieho štátneho
príslušníka.
(2) Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov,25f)
konanie zastaví. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25f znejú:
„25a) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene
a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

25b

) Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25c

) § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

25d

) § 22 zákona č. 527/2002 Z. z.

25e

) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
25f

31. V § 204 písmeno a) znie:
„a) podrobnosti o náležitostiach zoznamu majetku, zoznamu záväzkov, iných zoznamoch,
prehľadoch a prílohách podľa tohto zákona vrátane toho, čo sa rozumie majetkom väčšej
hodnoty, nehnuteľnosťou väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou menšej hodnoty a kto sa
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považuje za drobného veriteľa,“.
32. V § 204 písmeno d) znie:
„d) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného
správcu vrátane paušálnych náhrad za výdavky predbežného správcu,“.
33. V § 204 písmeno e) znie:
„e) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu a paušálnych náhrad za
nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania v konkurze podľa druhej časti zákona
a podrobnosti o výške, druhu, splatnosti a spôsobe určenia odmeny správcu
v reštrukturalizácii,“.
34. V § 204 písmeno f) znie:
„f) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze podľa štvrtej
časti zákona a v konaní o určení splátkového kalendára vrátane paušálnych náhrad za
nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,“.
35. § 204 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) podrobnosti o vedení registra úpadcov.“.
36. Za § 206d sa vkladajú § 206e a 206f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 206e
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1) Ustanovenia § 134 ods. 1 a § 154 ods. 1 písm. g) a h) sa použijú aj na konania začaté
pred 1. januárom 2017, ak do 31. decembra 2016 nebol súdu predložený návrh na potvrdenie
plánu.
(2) Na plán dlžníka schválený podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2016 sa
vzťahuje ustanovenie § 155a v znení účinnom do 31. decembra 2016.
§ 206f
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1) Konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do
28. februára 2017.
(2) Konkurz vyhlásený v konaní, ktoré začalo pred 1. marcom 2017 na účely § 166 ods. 2,
nie je prekážkou, aby sa dlžník domáhal zbavenia dlhov podľa právnych predpisov účinných
po 28. februári 2017.
(3) Ak súd rozhodol o oddlžení dlžníka podľa právnych predpisov účinných do 28. februára
2017, nevymáhateľné sa stávajú voči dlžníkovi všetky pohľadávky, ktoré zostali po zrušení
konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia bez ohľadu
na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené.
(4) Ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení
oddlženia nerozhodol, súd rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného
konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g
sa v takom prípade použijú primerane.
(5) Ak súd určil dlžníkovi skúšobné obdobie podľa právnych predpisov účinných do 28.
februára 2017, súd po uplynutí prebiehajúceho skúšobného roka rozhodne o oddlžení dlžníka,
ibaže zistí, že sú tu dôvody na zrušenie skúšobného obdobia. O rozhodnutie vo veci správca
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požiada bez zbytočného odkladu po uplynutí prebiehajúceho skúšobného roka.“.
Čl. II
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene
a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 495/2009
Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona
č. 307/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za slová „ochranu svojich práv,“ vkladajú slová „v konaniach o oddlžení podľa
osobitného predpisu1f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:
„1f) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „rodinnoprávnych veciach,“ vkladajú slová „v konaniach
o oddlžení podľa osobitného predpisu,“.
3. Za § 24g sa vkladajú § 24h a 24i, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Právna pomoc v konaní o oddlžení
§ 24h
(1) Dlžník má právo na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení, ak požiada
o poskytnutie právnej pomoci a ak
a) osvedčí, že sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie,
b) tu nie sú zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový
kalendár,
c) uzavrel s centrom dohodu o splátkach podľa § 24i, ak ide o konanie o oddlžení
konkurzom.
(2) Ak nie je ďalej ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci dlžníkovi sa
primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem posudzovania materiálnej núdze,
finančnej spoluúčasti a ustanovenia § 9 ods. 4.
(3) Právna pomoc v konaní o oddlžení zahŕňa
a) zastupovanie dlžníka v konaní o oddlžení do ustanovenia správcu,
b) poskytnutie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení
konkurzom na účet príslušného súdu, ak je dlžníkovi poskytovaná právna pomoc.
(4) V konaní o oddlžení konkurzom zastupuje dlžníka centrum; v odôvodnených prípadoch
môže dlžníka zastupovať advokát určený centrom.
(5) V konaní o oddlžení splátkovým kalendárom zastupuje dlžníka advokát určený
centrom; centrum môže určiť advokáta, ktorého označí dlžník.
(6) Advokátovi určenému centrom podľa odsekov 4 a 5 patrí tarifná odmena podľa
osobitného predpisu. Odmenu advokáta uhrádza v konaní o oddlžení konkurzom centrum
a v konaní o oddlžení splátkovým kalendárom dlžník.

Strana 26

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

377/2016 Z. z.

§ 24i
Hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní
o oddlžení je dlžník povinný vrátiť centru v mesačných splátkach do troch rokov od jeho
poskytnutia; výška mesačných splátok sa určí v dohode o splátkach, ktorú uzatvára
centrum a dlžník.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 1, 3 až 15, 17 až 23, 28, 30
až 35, § 206f v 36. bode a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2017.

Andrej Kiska v. r.
Andrej Danko v. r.
Robert Fico v. r.
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