Prihlasovanie zabezpečených pohľadávok a
postavenie zabezpečeného veriteľa
v konaní o oddlžení.
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Nedotknuté pohľadávky
§ 166c písm. c)
zabezpečená

pohľadávka

ktorom

krytá

je

v

hodnotou

rozsahu,

v

predmetu

zabezpečovacieho práva
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Nepostihnuteľná hodnota obydlia
§ 166d ods. 3
Ak

je

obydlie

dlžníka

zaťažené

zabezpečovacím právom,
zabezpečovacie právo má prednosť pred
nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka
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Odporovateľné právne úkony
§ 166h ods. 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.
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Exekučné konania
§ 167f ods. 4
Exekučné záložné právo k dlžníkovmu
majetku vyhlásením konkurzu zaniká
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Dobrovoľná dražba
§ 167g ods. 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.
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Konkurzná podstata
§ 167h ods. 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.
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Zaťažený majetok v konkurznej podstate
§ 167k ods. 1
Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu
vtedy,

ak

sa

prihlási

prednostný

zabezpečený veriteľ.
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§ 167k ods. 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
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§ 167k ods. 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.
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§ 167k ods. 7
Ak oprávnená osoba (§167r dlžníkov príbuzný v priamom rade,
súrodenec, manžel, obec) 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. Ak už takýto znalecký
posudok bol správcom vyhotovený, vychádza sa z takéhoto znaleckého
posudku. Ak takúto hodnotu poskytla oprávnená osoba, 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.
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Výkon zabezpečovacieho práva
§ 167k ods. 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.
B. Pospíšil, 2017
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Speňaženie zaťaženého majetku
§ 167k ods. 4
Speňažením

zaťaženého

majetku

zanikajú

iba

zabezpečovacie práva prihláseného zabezpečeného
veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva
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Výťažok zo speňaženia
§167k ods. 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
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Neprihlásený zabezpečený veriteľ
§ 167k ods. 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.
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§ 167k ods. 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.
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§ 167k ods. 10
Ak na zaťaženom majetku viazne aj iná ťarcha ako
zabezpečovacie právo, znalecký posudok musí stanoviť
aj hodnotu tejto ťarchy.
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Zabezpečovacie právo na budúci majetok
§ 167k ods. 11 a § 50 ods. 1
Ustanovenie § 50 ods. 1 platí rovnako.
Na majetku podliehajúcom konkurzu nemôže počas konkurzu
vzniknúť zabezpečovacie právo okrem záložného práva, ktoré sa
vzťahuje na budúci majetok, ak bolo zriadené a zaregistrované v
Notárskom centrálnom registri záložných práv, katastri
nehnuteľností alebo osobitnom registri pred vyhlásením konkurzu
a okrem záložného práva zriadeného správcom; na výťažku zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu nemôže vzniknúť
zabezpečovacie právo ani ako na budúcom majetku.
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Zabezpečený veriteľ z úveru na bývanie
§ 167l ods. 1
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 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.
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Pohľadávka voči záložcovi - 3 osobe
§ 167l ods. 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 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.
B. Pospíšil, 2017
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Predkupné právo
§ 167s
Pri

speňažení

majetku

správca

nie

je

viazaný

predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného
práva zriadeného ako vecné právo však predkupné
právo zostáva zachované.

B. Pospíšil, 2017

Odklad dražby počas ochrany pred veriteľmi
§ 168b ods. 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
B. Pospíšil, 2017
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Plnenie splátkového kalendára pri zabezpečenej
pohľadávke
§ 168f ods. 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.
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Ďakujem za pozornosť !
JUDr. Branislav Pospíšil
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