
Spotrebiteľský špeciál  č. 1/2022 
              FEBRUÁR

                    O NÁS:

Združenie FÉNIX od roku 2014 aktívne poskytu-
je podporu a poradenstvo v oblasti ochrany práv 
spotrebiteľov širokej verejnosti i odborným pra-
covníkom poskytujúcim sociálne služby. Doposiaľ 
sme pomohli viac ako 2450 ľudom v sociálnom 
ohrození z celého Slovenska.

Poskytované poradenstvo sa týka 
najmä oblastí súvisiacich:
• so všeobecnou kontrolou právnej stránky 

úverových zmlúv (spotrebiteľské úvery a 
úvery na bývanie)

• s kontrolou úverovej dokumentácie pri 
kúpe auta na splátky v autobazári

• pri zrážkach zo mzdy, ktoré sú vykoná-
vané na základe dohody o zrážkach zo 
mzdy (tzv. neexekučné zrážky zo mzdy)

• s povinnosťami bánk alebo nebankových 
spoločností vrátiť finančné prostriedky 
nezákonne získané od spotrebiteľa, ak 
úver nie je v súlade s príslušnými právny-
mi predpismi

• s posúdením zákonnosti postupu a 
oprávnenosti dražby domu alebo bytu 
dražobnou spoločnosťou (tzv. dobrovoľ-
né dražby)

• so súdnymi konaniami na všeobecných aj 
rozhodcovských spotrebiteľských súdoch

Združenie FÉNIX odporúčame
kontaktovať hneď ako Vám:
• bola doručená súdna zásielka s Návrhom 

na vydanie platobného rozkazu alebo s 
Platobným rozkazom – je potrebné sa brá-
niť v lehote 15 dní od prevzatia zásielky na 
pošte alebo u poštového doručovateľa

• bola doručená výzva na úhradu dlhu tý-
kajúceho sa spotrebiteľského úveru

• bola doručená listina týkajúca sa spotre-
biteľského úveru, ktorej nerozumiete

• bolo doručené Oznámenie o začatí vý-
konu záložného práva alebo o termíne 
konania dražby

Združenie poskytuje v rámci zriadenej chráne-
nej dielne bezplatné individuálne poradenstvo ľu-
ďom v sociálnej núdzi, ktorí sa dostali do ťažkostí 
pri splácaní úverov bankám a nebankovým spo-
ločnostiam. Dlhy z úverov sú od dlžníkov spotre-
biteľov neraz vymáhané v nezákonnej výške, alebo 
po uplynutí premlčacej doby, alebo s použitím rôz-
nych nekalých praktík. Poradenstvo poskytujeme 
prevažne v predsúdnych, resp. v mimosúdnych a 
súdnych konaniach.

Združenie FÉNIX spolupracuje s viacerými sub-
jektmi, vrátane mestských a obecných úradov 
a terénnych sociálnych pracovníkov. Kvalitu po-
skytovaných služieb združenia garantujú spolu-
pracujúci právnici špecialisti. 
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Združenie FÉNIX spotrebiteľská poradňa 

adresa: Združenie FÉNIX, 
    Komenského 2, Lučenec
mobil:  0915 273 824 
e-mail: kancelaria.fenix@gmail.com
web:  www.fenixzdruzenie.sk 
 www.facebook.com/fenixzdru  
 zenienaochranuapresadzovanie  
 ludskychprav
 www.instagram.com/zdruzenie_ 
 fenix/

Na fotke zľava: Katarína Kubaliaková, Iveta 
Kúdeľová, Veronika Chudjaková, Andrea Cifrová.

VIETE, ŽE ...

SPOTREBITEĽSKOU ZMLUVOU JA KAŽDÁ ZMLUVA, BEZ OHĽADU NA PRÁVNU FORMU, 
KTORÚ UZATVÁRA DODÁVATEĽ SO SPOTREBITEĽOM? 

Spotrebiteľskou zmluvou je napríklad zmluva uzavretá s poskytovateľom internetu, s mobilným 
operátorom, s dodávateľom energií, napr. elektriny, plynu a tiež Zmluva o spotrebiteľskom úvere.

Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu 
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatvá-
raní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnika-
teľskej činnosti.  

ZMLUVNÉ STRANY SA DAJÚ JEDNODUCHO ODLÍŠIŤ?
Dôležitý rozlišovací znak toho, že ide o spotrebiteľskú zmluvu je v označení zmluvných strán. Do-

dávateľ je vždy označený názvom, adresou sídla a IČO-m. Na druhej strane je Dlžník identifikovaný 
osobnými údajmi vždy aj s rodným číslom. 

Poskytovateľ služby alebo tovaru býva v spotrebiteľskej zmluve označovaný ako Dodávateľ, av-
šak v Zmluve o spotrebiteľskom úvere môže byť označený aj ako Veriteľ. Spotrebiteľ môže byť 
označený napr. ako kupujúci, adresát, odberateľ, v Zmluve o spotrebiteľskom úvere obvykle ako 
dlžník, spoludlžník, ručiteľ. 

DÁVAME DO POZORNOSTI, ŽE...

...spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. doručuje dlžníkom výpoveď zmluvy o (revolvingovom) 
úvere (ďalej ako zmluva), obvykle bez udania relevantného dôvodu. Vo výpovedi zmluvy je zvyčajne 
iba uvedená zostávajúca dlžná čiastka. 

Na základe skúseností dávame do pozornosti dlžníkom, že najčastejšie ide o staršie zmluvy, ku 
ktorým mohla byť doručená aj kreditná karta. Mnohé z týchto zmlúv neobsahujú všetky náležitosti 
požadované právnymi predpismi, ktoré boli platné a účinné v čase podpisu zmluvy o spotrebiteľskom 
úvere. Ak vám bola doručená výpoveď zmluvy o spotrebiteľskom úvere, kontaktujte nás! 

kancelaria.fenix@gmail.com
www.fenixzdruzenie.sk
www.facebook.com/fenixzdruzenienaochranuapresadzovanieludskychprav
www.facebook.com/fenixzdruzenienaochranuapresadzovanieludskychprav
www.facebook.com/fenixzdruzenienaochranuapresadzovanieludskychprav
www.instagram.com/zdruzenie_fenix/
www.instagram.com/zdruzenie_fenix/
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AKTUALITY:

ŽALOBA VOČI SPOTREBITEĽOVI BOLA V CELOM ROZSAHU PRÁVOPLATNE ZAMIETNUTÁ

Pohľadávku súvisiacu so spotrebiteľským úverom z VÚB, a.s. vymáhala inkasná spoločnosť 
Intrum Sovakia, s.r.o.. Zmluva o spotrebiteľskom úvere bola posúdená ako bezúročná a bez 
poplatkov a žaloba voči spotrebiteľovi o 2 193,17 eur s prísl. bola v celom rozsahu zamietnutá. 

Z Rozsudku Okresného súdu Lučenec, č.k. 12 Csp/25/2021 zo dňa 29.07.2021 vyberáme: 
„K zamietnutiu žaloby žalobcu Intrum Slovakia, s.r.o. došlo z dôvodu absencie aktívnej vec-

nej legitimácie žalobcu spôsobenej neplatnosťou zosplatnenia dlhu, bezúročnosťou a bezpo-
platkovosťou úveru (chybný výpočet RPMN a nezisťovanie majetkových predpokladov u dlžníka 
na poskytnutie úveru), pričom je zrejmé, že žalovanému bol poskytnutý úver vo výške 6 600 eur 
a podľa vyjadrenia žalobcu z poskytnutého úveru zaplatil sumu 9 585,59 eur, t.j. vrátil celú zapla-
tenú istinu a z dôvodu následnej neplatnosti postúpenia pohľadávky (pohľadávka v rozsahu ako 
mala byť postúpená nebola splatná), z čoho vyplýva absencia hmotného práva na strane žalobcu. 
Žalovaný v konaní vzniesol aj námietku premlčania, pričom z posledného vyjadrenia žalob-
cu doručeného súdu dňa 26.07.2021 vyplýva, že veriteľ vyhlásil predčasnú splatnosť úveru dňa 
07,02.2018 pre nezaplatenie splátky splatnej 20.10.2017. Súd mal za to, že v zmysle § 103 Občian-
skeho zákonníka veta druhá, premlčacia doba by začala plynúť od zročnosti nezaplatenej splát-
ky, ktorá založila právo veriteľa žiadať predčasné splatenie, čo v danom prípade je od 21.10.2017 
a uplynula 21.10.2020, pričom žaloba bola podaná na súd 04.11.2020, t.j. po uplynutí premlčacej 
lehoty.“

Rozsudok je už právoplatný.

SÚD POVOLIL ŽALOVANÉMU SPLÁCAŤ SUMU, NA KTORÚ BOL ZAVIAZANÝ 
ROZSUDKOM, V SPLÁTKACH

Okresný súd Lučenec rozhodol Rozsudkom tak, že klienta zaviazal na úhradu sumy 371,20 eur 
spolu s 5 % ročným úrokom z omeškania od 28.12.2017 do zaplatenia a zároveň mu povolil splácať 
túto sumu v mesačných splátkach po 20 eur (Rozsudok Okresného súdu Lučenec zo dňa 19.05.2020, 
č.k. 12 C/2/2020, IČS: 6119483203).

Žalovaný bol tiež zaviazaný na úhradu trov konania vo výške 16,50 eur a na úhradu trov právneho 
zastúpenia vo výške 183,46 eur, pričom mu súd povolil mesačné splátky vo výške 20 eur (Uznese-
nie Okresného súdu Lučenec zo dňa 03.08.2020, č.k. 12C/2/2020).

Hoci má žalovaný v rukách dve súdne rozhodnutia, ktorými bol zaviazaný na úhradu súm tak, 
ako je uvedené vyššie, súd mu zároveň umožnil splácať svoj záväzok v mesačných splátkach 
po 20 eur. V prípade, že žalovaný uhradí každú mesačnú splátku až do zaplatenia, žalobca ne-
podá návrh na začatie exekučného konania. Tým žalovaný ušetrí nemalé finančné prostriedky.


