
OSOBNÝ BANKROT
(informačná brožúra)
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ZÁKLADNÉ POJMY 

Dlžník –  osoba, ktorá dlží peniaze  

Veriteľ –  osoba, ktorá požičala dlžníkovi peniaze 

Platobná neschopnosť – stav, kedy dlžník nie je schopný zapla ť 180 dní po 
dátume splatnos  aspoň jeden dlh 

Poc vý zámer – dlžníkova snaha riešiť svoje dlhy v rámci svojich možnos   

Centrum hlavných záujmov – miesto, na ktorom sa dlžník pravidelne 
zdržiava, žije alebo pracuje, nemusí to byť trvalý pobyt

Správca konkurznej podstaty – fyzická alebo právnická osoba zapísaná do 
zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivos . Správcu vždy 
v konkurznom konaní ustanovuje súd. Zisťuje a speňažuje majetok dlžníka 
v konkurznom konaní a zo speňaženého majetku uspokojuje dlžníkových 
veriteľov

Do vašej pozornos :  

Spracovaná problema ka je právne náročná, preto bol tento text 
zjednodušený pre zrozumiteľné vysvetlenie procesu.  

Cieľom tohto textu je poskytnúť čitateľovi základné informácie o uvedenej 
problema ke, nie je to však podrobný rozbor zákonnej úpravy. 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 
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Osobný bankrot – čo to je? 

„Osobný bankrot“ je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie 
zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo 
fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov

Pojem „osobný bankrot“ neobsahuje žiadny právny predpis Slovenskej 
republiky. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len 
„zákon“) pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo 
splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby sa fyzická osoba oddlžila od
dlhov, ktoré nie je schopná splácať.

. 

Zákon umožňuje dva spôsoby oddlženia, a to:

a) oddlženie formou konkurzu
b) oddlženie formou splátkového kalendára

Kto sa môže oddlžiť?

Oddlženie je spôsob, ktorým je možné riešiť platobnú neschopnosť dlžníka. 
Každý dlžník, ktorý je platobne neschopný a je fyzickou osobou alebo fyzickou 
osobou podnikateľom (t. j. živnostník),  má oprávnenie riešiť tento nepriaznivý 
stav konkurzom alebo splátkovým kalendárom.  

Zákon stanovuje základne podmienky, ktoré dlžník musí na oddlženie spĺňať, 
a to: 

- dlžník je fyzickou osobou nepodnikateľom alebo fyzickou osobou 
podnikateľom

- dlžník je platobne neschopný  
- voči dlžníkovi je vedená aspoň jedna exekúcia alebo obdobné 

vykonávacie konanie

- dlžník má poc vý zámer
- dlžník má centrum hlavných záujmov na Slovensku
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Pre oddlženie formou konkurzu sa vyžaduje, aby exekučné alebo obdobné 
vykonávacie konanie bolo vedené voči dlžníkovi aspoň jeden rok. 

Pri oddlžení formou splátkového kalendára sa podmienka aspoň jeden rok  
vedenej exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania nevyžaduje. 

Dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na 
určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňa a slobody. 

 
Žijem v zahraničí, môžem sa oddlžiť? 

Ak dlžník dlhodobo žije v inej krajine, nespĺňa podmienku centra hlavných 
záujmov v Slovenskej republike, takže nemôže byť oddlžený podľa platných 
právnych predpisov v Slovenskej republike.  

Ak súd zis , že v čase podania návrhu nemal dlžník centrum hlavných 
záujmov na území Slovenska, tak oddlženie nevyhlási, resp. ak súd zis  po   
vyhlásení oddlženia, že dlžník nemal v čase vyhlásenia oddlženia centrum 
hlavných záujmov na území Slovenska, takéto oddlženie zruší.  

Od akých dlhov sa nedá oddlžiť? 

Dlžník sa oddlžuje od všetkých svojich dlhov, okrem tých, od ktorých sa podľa 
zákona oddlžiť nedá, a to napríklad:  

- výživné na dieťa  
- zabezpečená pohľadávka (napr. záložné právo na nehnuteľnosť)  
- dlh, ktorý vznikol spôsobením škody na zdraví alebo úmyselným

konaním  
- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (napr. ak v minulos  dlžník 

niekoho zamestnával a nevypla l mu mzdu)  
- peňažný trest, ktorý bol dlžníkovi uložený súdom v rámci trestného 

konania  
- nepeňažné dlhy (napr. dlžník sa zaviazal zhotoviť dielo, ktoré však

nedodal)  
- pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci
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Oddlženie formou konkurzu 

Tento spôsob oddlženia je v súčasnos  najvyužívanejší. Pri tejto forme 
oddlženia nie je nutné mať majetok ani príjem. Pokiaľ však má dlžník nejaký 
majetok, musí brať na vedomie skutočnosť, že tento majetok sa mu speňaží 
a dlžník o svoj majetok príde.  

Oddlženie formou konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy ako 
je ich majetok, resp.  ak  nemajú žiadny majetok a majú nízky alebo  žiadny 
príjem.  

Po vyhlásení oddlženia súdom sa zastavujú všetky exekučné konania, okrem 
výnimiek uvedených vyššie, a dlžníkovi už nie je možné zrážať z príjmu žiadne 
peniaze. Tak ež vyhlásením oddlženia zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov.  

Ako postupovať pri oddlžení formou konkurzu? 

Dlžník si telefonicky prostredníctvom Call  centra  na  čísle  0650 105  100, 
 osobne  v  príslušnej  kancelárii  Centra  alebo  na  webovej  stránke   

www.centrumpravnejpomoci.sk, zarezervuje termín konzultácie podľa miesta    
trvalého bydliska. Na konzultácii bude dlžník poučený zamestnancami Centra 
o celom procese a podmienkach oddlženia.  

Dlžník musí v konaní pred Centrom právnej pomoci:    

- predložiť doklad nie starší ako 30 dní, ktorým osvedčí, že je voči nemu
vedené aspoň jedno exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie 
prebiehajúce minimálne jeden rok 

 
 

- predložiť vyplnenú Žiadosť o poskytnu  právnej pomoci v konaní o od-
dlžení vrátane povinných príloh

 

- uzavrieť s Centrom Zmluvu o pôžičke a dohodu o splátkach
   

Po splnení všetkých podmienok vydá Centrum rozhodnu e o priznaní nároku 
na právnu pomoc v konaní o oddlžení, ktoré sa dlžníkovi doručí. Následne 
v mene dlžníka podá Centrum návrh na vyhlásenie konkurzu.  
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Oddlženie formou splátkového kalendára 

Tento spôsob oddlženia je vhodný pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. 
Pri splátkovom kalendári zostáva dlžníkovi celý jeho majetok. 

Podmienkou, okrem už uvedených, je zaplatenie sumy cca 700 Eur, ktorá
pozostáva z 500 Eur  (slovom päťsto eur) na preddavok správcovi konkurznej 
podstaty a cca 200 Eur (slovom dvesto eur) advokátovi, ktorého si môže 
dlžník vybrať sám, alebo jeho výber nechá na Centre. Dlžník pri oddlžení 
splátkovým kalendárom musí byť zastúpený advokátom.  

  

 

Súd po doručení návrhu, najneskôr do 15 dní, poskytne dlžníkovi ochranu 
pred veriteľmi, ak dlžník spĺňa všetky podmienky. Súd ustanoví správcu a uloží 
uznesením dlžníkovi povinnosť, aby na účet správcu zložil preddavok na 
paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
s vedením konania. 

Správca odo dňa zloženia preddavku dlžníkom má 45 dní na to, aby preskúmal   
pomery dlžníka a zostavil návrh splátkového kalendára. Splátkový kalendár sa 
určuje tak, aby dlžník spla l minimálne 30% všetkých svojich dlhov do 5 
rokov. Súd primerane určí, koľko percent v rozpä  od 30% do 100% svojich  
nezabezpečených dlhov bude musieť dlžník uhradiť. 

Rovnako ako pri konkurze, tak aj pri splátkovom kalendári, sa zastavujú všetky 
exekučné konania vedené voči dlžníkovi. Ak súd určí splátkový kalendár, ide o 
dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení exekúcií.  
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Na čo si treba dávať pozor? Čo je poc vý zámer? 

 

 

Zákon stanovuje podmienku poc vého zámeru. Dlžník, ktorý sa chce oddlžiť, 
musí mať poc vý zámer. Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má  
právo sa domáhať zrušenia oddlženia. Zrušiť oddlženie je možné len 
návrhom, ktorý podá niektorý z veriteľov na príslušný súd. Takýto návrh je 
možné podať do šies ch rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia 
splátkového kalendára. Zákon vymedzuje, kedy nemá dlžník poc vý zámer, 
a to najmä ak dlžník: 

- úmyselne neuvedie časť svojho majetku  

- v zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa – fyzickú osobu  

- úmyselne neuviedol dôležitú informáciu  

- neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť  

- sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnos  

- v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, i keď o tom 
vedel alebo s prihliadnu m na okolnos  mal vedieť  

- sa spoliehal pred podaním návrhu, že svoje dlhy bude riešiť 
konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo mal snahu poškodiť 
svojich veriteľov, alebo zvýhodniť niektorého z  veriteľov  

- bez vážneho dôvodu riadne a včas nesplní splátkový kalendár  

- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné na dieťa  

- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrá ť Centru 
hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny 
správcu  

- sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej 
republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov  
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Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia, takéto rozhodnu e je 
účinné voči všetkých veriteľom a dlžníkove dlhy sa stanú opäť splatné. 

Oddlženie je možné zrušiť len podaním návrhu na súd oprávnenou osobou, 
niektorým z veriteľov dlžníka. Súd musí vydať rozsudok, ktorým oddlženie 
zruší.  

Vyhlásenie, ako aj zrušenie oddlženia sa zverejňuje v Obchodnom vestníku a aj  
v Registri úpadcov na stránke www.ru.jus ce.sk  

Dlžník môže znovu požiadať o oddlženie po uplynu  10 rokov od vyhlásenia 
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.  

 

Činnosť Centra končí v prípade oddlženia formou konkurzu vyhlásením 
konkurzu a určením správcu, v prípade splátkového kalendára končí 
určením advokáta.  

Dôležité !!!!! 
Kto je oprávnený na vybavenie oddlženia? 

V zmysle zákona je možné podať návrh na oddlženie len prostredníctvom 
Centra právnej pomoci alebo advokáta, ktorého určí Centrum. Žiaden iný 
subjekt nie je oprávnený podať za dlžníka návrh na oddlženie. Treba si dávať 
pozor na rôzne osoby a spoločnos , ktoré sľubujú dlžníkovi vybavenie 
oddlženia. Zákon im neumožňuje, aby konali za dlžníka. Jediný, kto má na to 
oprávnenie, je Centrum právnej pomoci. Všetky žiados , aj e, ktoré sa 
vypíšu u tzv. oddlžovacích spoločnos , musia prejsť cez Centrum právnej 
pomoci. Centrum nepýta žiadne poplatky od dlžníkov.  
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Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa osobného bankrotu:  

1. Čo je to osobný bankrot a ako mám postupovať?
1.1 Aká je úloha Centra právnej pomoci v „osobnom bankrote“? 

  

Podľa zákona nemôže dlžníka pri oddlžení zastupovať okrem 
Centra žiadna spoločnosť alebo osoba. Všetky žiados  na osobný 
bankrot musia prejsť Centrom a celý proces pred Centrom je 
bezplatný.   

1.2 Musím pred podaním žiados  absolvovať konzultáciu v Centre 
právnej pomoci? 
Konzultácie nie sú povinné, ale odporúčame každému dlžníkovi 
prejsť cez bezplatnú konzultáciu kvôli podrobnému vysvetleniu 
oddlženia a predchádzaniu nepoc vého zámeru.   

1.3 Môžem splnomocniť inú osobu na to, aby v mojom mene podala 
žiadosť a komunikovala s Centrom právnej pomoci? 
Dlžník môže splnomocniť inú osobu, ale je potrebné, aby sa dlžník 
osobne dostavil do Centra na podpísanie Zmluvy o pôžičke 
a dohode o splátkach.  
 1.4 Ako dlho bude Centrum právnej pomoci rozhodovať o mojej 
žiados ? 
Centrum o žiados  rozhodne do 30 dní. Ak má žiadosť nedostatky, 
preruší konanie a vyzve dlžníka na doplnenie. Po priznaní nároku 
Centrum nemá určenú lehotu, dokedy musí podať návrh na súd.   

1.5 Koľko dní má súd na to, aby rozhodol o vyhlásení alebo nevyhlásení  
konkurzu a kde sa o tom dozviem?  
Súd má 15 dní na rozhodnu e, rozhoduje väčšinou bez 
pojednávania a ak súd vyhlási konkurz, táto informácia sa zverejní 
 v  obchodnom vestníku  a  na www.ru.jus ce.sk – dlžník si po 

 zadaní priezviska a mena môže pravidelne sledovať, či už súd vyhlá-
sil konkurz.  
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2.

2.1 Kedy mám začať splácať pôžičku 500,- Eur? 

Kedy mám začať splácať pôžičku 500,- Eur Centru právnej 
pomoci? 

Dlžník začína splácať nasledujúci mesiac po tom, ako súd vyhlásil
konkurz.  Pla  sa vždy do 15 - teho dňa daného mesiaca, a to napr. 
keď súd vyhlásil konkurz v januári, tak prvá splátka sa pla  až 15-
teho februára.

  

 

Centrum môže v prípade, ak dlžník riadne a včas neuhrádza, podať  
návrh na zrušenie konkurzu pre nepoc vý zámer.   

2.2 Môžem splácať pôžičku aj prevodom na účet alebo len poštovými 
poukážkami, ktoré som dostal/-a? 
Dlžník si môže zvoliť, ktorý spôsob platby mu vyhovuje lepšie.  
Pri obidvoch spôsoboch je potrebné uvádzať svoje rodné číslo ako 
variabilný symbol.  

2.3 Nie som si istý/-á, koľko som už zapla l, vie mi Centrum právnej 
pomoci predbežne vyčísliť už uhradené splátky? 
Odporúčame nechávať si ústrižky zo šekov, aby mal dlžník prehľad. 
Dlžník môže poslať písomnú žiadosť na ústredie Centra právnej 
pomoci v Bra slave a bude mu poskytnutá informácia o splácaní. 
Na základe písomnej žiados  Centrum potvrdí aj splatenie pôžičky. 

 
3.
3.1 Som povinný správcu kontaktovať ako prvý alebo mám počkať, 

pokiaľ to neurobí správca? 

Čo znamená, že mi súd po vyhlásení konkurzu určí správcu? 

Po vyhlásení konkurzu súdom má správca 45 dní na to, aby dlžníka  
kontaktoval. Správca odovzdá dlžníkovi originál uznesenia, ktorým 
súd konkurz vyhlásil.   

3.2 Keď určený správca so mnou nekomunikuje, čo mám robiť?  
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Pokiaľ správca s dlžníkom nekomunikuje, dlžník môže podať sťažnosť
a správca môže byť vymenený. Sťažnosť je možné podať cez stránku 
Ministerstva spravodlivos  SR.    

3.3 Čo to znamená, že mi správca zruší konkurz pre nedostatok majetku?  
Zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku znamená, že správca 
ukončil konkurz a vydá o tom Oznámenie v Obchodnom vestníku. 
Zrušenie konkurzu pre dlžníka neznamená zrušenie osobného
bankrotu. Osobný bankrot môže zrušiť len súd na návrh niektorého
z dlžníkových veriteľov. Správca však môže pri preskúmaní pomerov 
dlžníka vykonať šetrenia, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie 
poc vého zámeru. 

 

 

 
4.

4.1 Môžem po „osobnom bankrote“ dediť? Alebo mám odmietnuť 
dedičstvo? Ako správne postupovať, ak nadobudnem majetok po 
bankrote? 

Čo mám robiť v prípade, ako po vyhlásení konkurzu nadobud-  
nem majetok, napr. dedením, výhrou, darovaním?

Dlžník po vyhlásení konkurzu môže dediť a dedičstvo nesmie 
odmietnuť. Dlžníkova povinnosť je ponúknuť polovicu 
nadobudnutého majetku svojim veriteľom. Pokiaľ by zatajil, že po 
konkurze nadobudol majetok, môže sa jednať o nepoc vý zámer. 
Rovnako to pla , ak dlžník po konkurze vyhrá napr. v lotérii alebo 
nadobudne majetok vyššej hodnoty darovaním. 

5.

5.1 Čo musím urobiť, aby mi bola po „osobnom bankrote“ zastavená 
exekúcia? 

Čo sa stane s mojimi dlhmi a exekúciami po vyhlásení konkurzu   
súdom?  

Exekútor by mal sám takúto exekúciu zastaviť, ak sa tak nestalo, na 
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zastavenie exekúcie je potrebné podať návrh na súd na zastavenie 
exekúcie, ak sa jedná o exekúciu, ktorá bola vydaná pred 1.4.2017.  
Exekúcia, ktorá vznikla po 1.4.2017 sa zastavuje podaním návrhu  
na zastavenie exekútorovi, u ktorého je exekúcia vedená. K obidvom
návrhom je potrebné doložiť kópiu uznesenia o vyhlásení konkurzu.
Na každú jednu  exekúciu je potrebné podávať zvlášť návrh. Ak má
dlžník napr. 3 exekúcie, tak musí podať 3 návrhy na zastavenie.    

  

 

 

  
5.2 Exekútor mi naďalej po oddlžení  blokuje môj osobný účet, strháva 

peniaze zo mzdy/dôchodku alebo pýta trovy exekúcie. Prečo? 
Ak exekútor naďalej blokuje účet alebo strháva peniaze zo mzdy 
alebo dôchodku, tak je potrebné podať návrh na zastavenie 
exekúcie a exekútor po rozhodnu  o návrhu už nemôže ďalej 
v exekúcii pokračovať a nebude blokovať účet. Pokiaľ po oddlžení 
žiada exekútor trovy za exekúciu, eto trovy nepla  povinný 
(dlžník), ale eto trovy má žiadať exekútor od oprávneného 
(veriteľa).   

5.3 Po „osobnom bankrote“ ma veritelia stále kontaktujú, aby som svoje 
dlhy uhradil. Som ich povinný uhradiť?  
Po vyhlásení konkurzu súdom dlžník nie je povinný ďalej uhrádzať 
svoje dlhy, keďže vyhlásením konkurzu sa stali eto dlhy nevymoži- 
teľné, okrem dlhov, od ktorých sa oddlžiť nedá ako napr. výživné.  

 

6.

6.1 Som ženatý/vydatá a s manželkou/manželom máme bezpodielové 
spoluvlastníctvo. Čo sa s ním stane? Ovplyvní ho vyhlásenie 

Ak som vydatá/ženatý, aký bude mať dopad môj osobný 
bankrot na manželstvo? 

konkurzu? Zruší sa BSM po vyhlásení konkurzu?
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Po vyhlásení konkurzu sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 
zruší. To znamená, že po konkurze už manželia nenadobúdajú 
majetok do spoločného vlastníctva, ale majetok nadobúda každý 

 sám. Napr. ak by  si  jeden z manželov kúpil auto, nebude patriť  
obidvom manželom.   

6.2 Je manžel/-ka povinný/-á splácať dlhy aj za manželku/-la, ak si 
pôžičku zobral len jeden z manželov? Od dlhov, ktoré mám sa 
oddlžia aj spoludlžníci alebo iba ja? 
Manželia nadobúdajú majetok spoločne okrem dedenia alebo 
darovania jednému z  manželov a  tak isto nadobúdajú aj dlhy. 
Pokiaľ sa oddlží iba jeden z manželov, dlh, ktorý spoločne 
nadobudli, prechádza na neoddlženého manžela ako spoludlžníka.  
 

7.

7.1 Môže súd zrušiť moje oddlženie? Budem predvolaný na 
pojednávanie? Môže ma zastupovať Centrum právnej pomoci? 

Ako a prečo je možné zrušiť oddlženie (vyhlásený osobný 
bankrot)? 

Súd môže  oddlženie zrušiť do  6 rokov  od vyhlásenia oddlženia
na návrh hociktorého z veriteľov, ktorých dlžník mal. Dlžník 
bude predvolaný na pojednávanie a dostane možnosť sa vyjadriť 
k návrhu. Centrum môže dlžníka zastupovať, ak dlžník spĺňa 
podmienky na priznanie nároku na právnu pomoc podľa zákona, 
ktoré mu budú vysvetlené na predbežnej konzultácii. Predbežnú 
konzultáciu môže absolvovať ktokoľvek.  

7.2 Ak súd moje oddlženie zruší napr. po 3 rokoch, odkedy som išiel do 
oddlženia, čo to pre mňa znamená? 
Ak súd rozhodne o zrušení oddlženia, tak všetky dlhy, ktoré mal 
dlžník, sa stanú opäť splatné a dlžník bude musieť znova splácať  
svoje dlhy, od ktorých sa oddlžil. Návrh na zrušenie oddlženia je 
možné podať do 6 rokov odo dňa vyhlásenia oddlženia súdom.  
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 7.3 Vznikol mi nový nedoplatok , spadá to pod vyhlásený konkurz? 
Všetky nedoplatky a dlhy, ktoré vznikli už po vyhlásení konkurzu, sú 
novými dlhmi a oddlženie sa na eto dlhy nevzťahuje.  

8.
8.1 Aké mám možnos  po vyhlásení konkurzu? 

Aký dopad má vyhlásenie konkurzu na môj život? 

Pri zamestnaní neexistujú žiadne obmedzenia a dlžník sa môže po 
osobnom bankrote zamestnať. Môže si založiť aj bankový účet.  
Vyhlásenie konkurzu je však prekážka, ktorá neumožňuje prevádz-  
kovať živnosť po dobu 3 rokov. Dlžník však môže požiadať o ude-
  lenie výnimky na príslušnom živnostenskom úrade (vzor je dostu- 
ný na web stránke Centra), ak chce v živnos  po konkurze pokra- 
čovať, alebo si chce po konkurze založiť živnosť.  

 
9.
9.1 Čo ak do zoznamu veriteľov  opomeniem uviesť všetkých veriteľov?  

Prečo je dôležité uvádzať všetkých veriteľov? 

V takomto prípade sa môže jednať o nepoc vý zámer. Pokiaľ 
návrh na vyhlásenie konkurzu nie je podaný na súd, môže dlžník 
kedykoľvek kontaktovať Centrum a doplniť do Zoznamu 
chýbajúceho veriteľa.  

9.2 Mám do zoznamu veriteľov uviesť aj veriteľa, ktorý zomrel, ale 
nemám informácie či už prebehlo dedičské konanie a s akým 
výsledkom? 
Je potrebné uvádzať všetkých veriteľov. Pokiaľ si dlžník nie je istý, 
či danému veriteľovi ešte niečo dlží, odporúčame takéhoto 
veriteľa  uviesť v zozname veriteľov.  Je skôr vhodné  uviesť viac   
veriteľov, ako nejakého vynechať. Netreba zabúdať na veriteľov – 

 fyzické osoby. Napríklad ak dlžníkovi požičal peniaze sused, treba 
do zoznamu uviesť aj jeho, keďže neuvedenie takéhoto veriteľa je 
dôvodom na zrušenie konkurzu pre nepoc vý zámer. Dlžník by si 
mal vedieť sám zis ť potrebné údaje o svojich veriteľoch.  
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Kancelárie CPP:

 
  

CPP - Kancelária Bra slava
Račianska 71
810 05  Bra slava 15
Email: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Prešov
Masarykova 10
080 01  Prešov
Email: info.po@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Nitra
Šúrova22, P.O.BOX 7
949 03  Nitra  3
Email: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
031 01  Liptovský Mikuláš
Email: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Košice
Murgašova 3
040 41  Košice
Email: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Humenné
Lipová 1
066 01  Humenné
Email: info.he@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 01  Banská Bystrica
Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Komárno
Župná ul. 14
945 01  Komárno
Email: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk

CPP- Kancelária Trnava
Pekárska 11
917 01  Trnava
Email: info. @centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Žiar n/Hronom
SNP 613/124
965 01  Žiar nad Hronom
Email: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

CPP- Kancelária Žilina
P.O.Hviezdoslava 690/6
011 00  Žilina
Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

CPP- Kancelária Tvrdošín
Medvedzie 132
027 44  Tvrdošín
Email: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk

CPP- Kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3 
911 01  Trenčín
Email: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk

CPP- Kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 102
089 01  Svidník
Email: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

CPP - Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianska 20
979 01  Rimavská Sobota
Email: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk

0650 105 1000650 105 100
CALL CENTRUM



Konzultačné dni: 

Pondelok: 8:00 - 15:00 h
Streda:   8:00 - 16:00 h

Informačná kancelária - úradné hodiny:

Pondelok:  8:00 - 15:00 h 
Utorok:  8:00 - 15:00 h
Streda:   8:00 - 16:00 h 
Štvrtok: 8:00 - 15:00 h
Piatok:   nestránkový deň

www.centrumpravnejpomoci.sk
info@centrumpravnejpomoci.sk

Facebook: Centrum právnej pomoci
 

 


