Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
Číslo spisu: KaBB/12971/2022
ČRZ: 63358/2022

V Banskej Bystrici, dňa 07.06.2022

ROZHODNUTIE
O PRIZNANÍ NÁROKU NA POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI
Centrum právnej pomoci, Kancelária Banská Bystrica (ďalej len „Centrum“) na základe § 10 ods. 5 zákona
č. 327/2005 Z. z v spojení so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) a
v spojení s Organizačným poriadkom Centra právnej pomoci priznáva nárok na poskytnutie právnej
pomoci

žiadateľovi:

Gabriel BERKI, rod. Berki,
nar. xxxxxxxx
trvale bytom xxxxxxxxxxx (ďalej len „žiadateľ“),

v právnej veci:

Oddlženie konkurzom, až do ustanovenia správcu,

a na jeho zastupovanie určuje:
Centrum právnej pomoci.

Odôvodnenie
Dňa 01.06.2022 bola Centru doručená žiadosť žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci v konaní
o oddlžení konkurzom.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 327/2005 Z. z., je daná pôsobnosť Centra, keďže
ide o konanie o oddlžení podľa osobitného predpisu.
Podľa § 24h ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. úspešným žiadateľom v konaní o priznanie nároku na
právnu pomoc môže byť len ten, kto súčasne preukáže splnenie všetkých troch podmienok, a to:
1. osvedčí, že sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie,
2. že tu nie sú zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár,
3. uzavrel s Centrom dohodu o splátkach podľa § 24i zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní
právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.
V zmysle §166 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. „ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od
vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania
uplynúť aspoň jeden rok“.
Na základe predložených dokladov bolo preukázané, že voči žiadateľovi je vedené exekučné
konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, kde od vydania poverenia uplynul aspoň jeden rok
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a žiadateľ tak spĺňa zákonom stanovenú podmienku osvedčenia exekučného alebo obdobného
vykonávacieho konania.
Centrum konštatuje, že do dňa vydania rozhodnutia mu nie sú známe dôvody, pre ktoré súd
nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár. Podmienka, že tu nie sú zrejmé dôvody, pre
ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár, je splnená.
Žiadateľ dňa 01.06.2022 uzavrel s Centrom v zmysle ust. § 24i zákona č. 327/2005 Z. z. dohodu
o splátkach.
V zmysle ustanovenia § 24h ods. 4 zákona č. 327/2005 Z. z. „V konaní o oddlžení konkurzom
zastupuje dlžníka centrum; v odôvodnených prípadoch môže dlžníka zastupovať advokát určený
centrom“.
V zmysle ustanovenia § 166k zákona č. 7/2005 Z. z. „Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu
alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník
zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci“.
Vzhľadom na to, že žiadateľ spĺňa všetky tri podmienky na poskytnutie právnej pomoci a v zmysle
vyššie citovaných zákonných ustanovení, Centrum rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku
a žiadateľovi priznalo nárok na poskytnutie právnej pomoci a určilo na zastupovanie Centrum
právnej pomoci.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať správnu žalobu na príslušnom krajskom súde, a to
v lehote dvoch mesiacov od jeho doručenia.
Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi.

_________________________________
Mgr. Tomáš Palaj
vedúci kancelárie

Vybavuje: Mgr. Tomáš Palaj
Príloha:
Zmluva o pôžičke a dohoda o splátkach
Rozhodnutie sa doručí:
Gabriel BERKI , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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