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Vážení klienti,
dňa 1.2.2017 nadobudne účinnosť nový zákon
o upomínacom konaní, ktorý má za cieľ priniesť
zrýchlenie a vyššiu efektívnosť vymáhania
peňažných pohľadávok. Konanie bude
prebiehať najmä elektronickými prostriedkami.
Zjednodušenie a zrýchlenie sa má zabezpečiť
aj na základe toho, že túto agendu bude riešiť
jediný súd, a to Okresný súd Banská Bystrica.
Výsledkom konania bude vydanie platobného
rozkazu na zaplatenie peňažného nároku.

1. Návrh na začatie konania
Návrh musí byť podaný elektronicky do
elektronickej schránky súdu prostredníctvom
na to určeného formulára. Prílohy, ktoré
sa pripájajú k návrhu, musia byť podané
v elektronickej podobe spolu s návrhom.
Súčasťou návrhu musí byť údaj o bankovom
účte, na ktorý má žalovaný plniť.
Významné zjednodušenie spočíva aj v tom, že
ak sú obaja účastníci účtovnými jednotkami,
postačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu
podobnej povahy, ktorou sa požadovalo
splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného
a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje
vo svojom účtovníctve. Nie je nevyhnutné
preukazovať napr. doručenie objednávok či
faktúr žalovanému alebo prevzatie tovaru či
služby dodacím listom. Ak je žalobca platiteľom
dane z pridanej hodnoty, v návrhu môže
vyhlásiť, že údaje o uplatňovanom nároku voči
žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze a
ďalšie skutočnosti nie je nutné preukazovať.

Zákon stanovuje podmienky, za ktorých nie
je návrh na začatie konania prípustný (napr.
návrh obsahuje vysoké úroky, návrh obsahuje
nárok zo spotrebiteľskej zmluvy obsahujúcej
neprijateľnú zmluvnú podmienku, žalovaný sa
zdržiava v cudzine, nárok vyplýva zo zmenky
vystavenej fyzickou osobou).

2. Vydanie platobného rozkazu
Za podmienky splnenia všetkých procesných
podmienok (vrátane zaplatenia súdneho
poplatku, ktorý je o 50% nižší než pri klasickom
návrhu na začatie sporového konania) súd
najneskôr do 10 dní od splnenia podmienok
vydá platobný rozkaz. Súd v platobnom rozkaze
uloží žalovanému povinnosť, aby do 15 dní
zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil
trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal
odpor. Platobný rozkaz sa účastníkom posiela
primárne elektronicky; ak to nie je možné, zašle
sa žalovanému do vlastných rúk. Platobný
rozkaz nemožno doručiť do zahraničia.
Ak sa nepodarí doručiť platobný rozkaz
žalovanému, súd vyzve žalobcu, aby do 15
dní navrhol pokračovanie vo forme klasického
sporového konania na príslušnom súde. Ak
tak žalobca neurobí, upomínacie konanie sa
zastaví.

3. Podanie odporu zo strany žalovaného
Ak bol platobný rozkaz doručený žalovanému,
ten musí do 15 dní uhradiť uplatnený nárok
alebo podať odpor s uvedením dôvodov, pre
ktoré sa domnieva, že nemá povinnosť platiť

žalobcovi uplatnený nárok.
Odpor môže byť podaný aj v listinnej podobe.
Ak sa však podáva elektronicky, musí byť
podaný na špeciálnom tlačive. Ak sú žalobca a
žalovaný účtovnými jednotkami, musí žalovaný
uviesť, či mu bola doručená faktúra, akým
spôsobom s ňou naložil a či eviduje faktúru vo
svojom účtovníctve. Ak je žalobca platiteľom
DPH, musí žalovaný uviesť, či faktúru viedol
vo svojom kontrolnom výkaze. Ak ju žalovaný
uviedol v kontrolnom výkaze, musí spochybniť
nárok závažnými dôkazmi, ktoré aj musí priložiť,
inak sa považuje odpor za neodôvodnený.
Súd zruší platobný rozkaz, ak bol včas
podaný odpor s vecným odôvodnením. Ak
súd odpor podaný žalovaným neodmietol,
zašle ho žalobcovi na vyjadrenie spolu s
výzvou na podanie návrhu na pokračovanie v
štandardnom sporovom konaní na príslušnom
súde. Ak do 15 dní žalobca nepodá návrh na
pokračovanie konania pred príslušným súdom,
upomínacie konanie sa zastaví.
Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný
odpor, má účinky právoplatného rozsudku. To
zakladá možnosť žalobcu iniciovať exekučné
konanie na základe platobného rozkazu ako
exekučného titulu.

4. Možnosť požiadať o plnenie v splátkach
Žalovaný môže žiadať, aby mu bolo povolené
plnenie v splátkach. Zákon však stanovuje 4
podmienky prípustnosti takejto žiadosti: (i.)
žalovaný je fyzická osoba, nárok nenamieta a
nepodal odpor, (ii.) nárok je vyšší ako minimálna
mzda a nižší ako 2.000,- EUR, (iii.) nárok bude
splatený v najviac 10 rovnomerných splátkach,
výška splátky min. 50,- EUR, (iv.) žalovaný
preukázateľne uhradil 1. splátku.
V prípade, že máte voči tretím osobám splatné
pohľadávky, ktoré Vám neboli v plnej výške
alebo čiastočne uhradené, na základe nových
pravidiel zabezpečujúcich vyššiu efektivitu a
rýchlosť konania Vám radi poskytneme našu
súčinnosť a podporu pri ich vymáhaní. Taktiež
Vám radi poskytneme odborné poradenstvo
v prípade, že ste účastníkom konania v
akomkoľvek štádiu vymáhania pohľadávok.
V prípade Vášho záujmu o naše služby
neváhajte kontaktovať pána Ondreja Šuriaka
(email: ondrej.suriak@vgd.eu).
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Informácie obsiahnuté v bulletine majú všeobecný charakter a slúžia iba na získanie základného obrazu vo veciach ktorých sa týkajú. Vzhľadom k neustálemu vývoju legislatívy nemusia uvedené informácie odrážať aktuálny
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