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ROZSUDOK 
 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany 

Martinčekovej a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a Mgr. Michala Novotného, v právnej 

veci žalobcu: A.. H. N., nar. X.XX.XXXX, bytom L., právne zastúpený advokátskou kanceláriou 

JUDr. Michal Krutek, s.r.o., so sídlom Hlavná č. 11 Trnava, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, 

ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí 

žalovanej číslo konania: XXXXXXXXXXXXX zo dňa 21.8.2019 a číslo konania: 

XXXXXXXXXXXXX zo dňa 4.9.2019, o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu 

v Trnave č.k. 20Sa/17/2019-136 zo dňa 16.10.2020, takto  

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky kasačnú sťažnosť z a m i e t a . 

 

Žalovanej náhradu trov kasačného konania n e p r i z n á v a . 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

 

1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č.k. 20Sa/17/2019-136 zo dňa 16.10.2020 (ďalej ako „krajský 

súd“, resp. „správny súd“) zamietol žalobu zo dňa 30.9.2019, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania 

zákonnosti rozhodnutí žalovanej číslo konania: XXXXXXXXXXXXX zo dňa 21.8.2019 a číslo 

konania: XXXXXXXXXXXXX zo dňa 4.9.2019 (ďalej ako „preskúmavané rozhodnutia“, resp. 

„rozhodnutie zo dňa 21.8.2019“ a „rozhodnutie zo dňa 4.9.2019“). 

 

2. Preskúmanými rozhodnutiami žalovaný zamietol odvolania žalobcu a potvrdil odvolaniami 

napadnuté upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok vydané Sociálnou poisťovňou, pobočka 

Trnava zo dňa 23.5.2019 a 11.7.2019. 

 

3. Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava predpísala žalobcovi rozhodnutím č. 700-0410541716-

GC04/16 zo dňa 5.4.2016 penále z dlžnej sumy poistného za obdobie 08/2005, 01/2006 až 02/2006, 

04/2006, 1/2008 až 03/2008, 7/2008 až 12/2008 v celkovej výške 24,55 eur a rozhodnutím č. 700-

0410542116-GC04/16 zo dňa 5.4.2016 penále z dlžnej sumy poistného za obdobie 01/2009 až 



08/2009, 11/2009 až 02/2011 v celkovej výške 791,08 eur (ďalej ako „rozhodnutia zo dňa 5.4.2016“, 

resp. „rozhodnutie č. 0410541716 zo dňa 5.4.2016“ a „rozhodnutie č.: 0410542116 zo dňa 5.4.2016“). 

Rozhodnutia zo dňa 5.4.2016 žalobca v odbernej lehote neprevzal, na majetok povinného bol dňa 

21.4.2016 vyhlásený konkurz, preto bolo konanie prerušené a rozhodnutia boli opätovne doručované 

po skončení konkurzu. Žalovaná po skončení konkurzu dňa 27.11.2018 vydala rozhodnutia s 

identickými číslami za rovnaké kontrolované obdobie, rovnaký počet dní omeškania, ktoré žalobca 

prevzal dňa 5.12.2018. Tieto rozhodnutia však žalovaná v rámci odvolacieho konania zrušila a v 

platnosti zostali rozhodnutia zo dňa 5.4.2016. Následne začala žalovaná dňa 10.7.2019 konanie vo 

veci vymáhania pohľadávky. Žalovaná zaslala žalobcovi upovedomenie o začatí vymáhania 

pohľadávok č.k. XXXXXXXXXXXXX zo dňa 11.7.2019 s výzvou, aby predmetnú pohľadávku vo 

výške 815,63 eur zaplatil na účet oprávnenej do 8 dní od doručenia predmetného upovedomenia (ďalej 

ako „prvostupňové rozhodnutie zo dňa 11.7.2019“). Žalobca sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal. 

Žalovaná o odvolaní rozhodla tu preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 4.9.2019, pričom konštatovala, 

že napadnuté správne konanie bolo začaté lege artis, keďže rozhodnutia, ktoré sú predmetom 

vymáhania, boli vydané po zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku. O oddlžení do 

uvedeného dňa súd nerozhodol a preto neexistovala prekážka vymáhania týchto pohľadávok. Žalobca 

rozhodnutie zo dňa 4.9.2019 prevzal dňa 6.9.2019. 

 

4. Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava predpísala žalobcovi rozhodnutím č. 700-0412112418-

GC04/18 zo dňa 19.12.2018 penále z dlžnej sumy poistného za obdobie 08/2009 až 01/2012, 04/2012 

až 12/2014 v celkovej výške 2693,90 eur a rozhodnutím č. 700-0412112318-GC04/18 zo dňa 

19.12.2018 penále z dlžnej sumy poistného za obdobie 01/2015 až 03/2016, 07/2016 až 09/2016 v 

celkovej výške 1309,41 eur (ďalej ako „rozhodnutia zo dňa 19.12.2018“, resp. „rozhodnutie č. 

XXXXXXXXXX zo dňa 19.12.2018“ a „rozhodnutie č.: XXXXXXXXXX zo dňa 19.12.2018“). Voči 

rozhodnutiam zo dňa 19.12.2018 sa žalobca odvolal, žalovaná v odvolacím rozhodnutiach zo dňa 

4.4.2019 vyhodnotila napadnuté rozhodnutia ako správne a v súlade so zákonom. Následne začala 

žalovaná dňa 20.5.2019 konanie vo veci vymáhania pohľadávky. Žalovaná zaslala žalobcovi 

upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok č.k. XXXXXXXXXXXXX zo dňa 23.5.2019 s 

výzvou, aby predmetnú pohľadávku vo výške 4003,31 eur zaplatil na účet oprávnenej do 8 dní od 

doručenia predmetného upovedomenia (ďalej ako „prvostupňové rozhodnutie zo dňa 23.5.2019“). 

Žalobca sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal. Žalovaná o odvolaní rozhodla tu preskúmavaným 

rozhodnutím zo dňa 21.8.2019, pričom konštatovala, že napadnuté správne konanie bolo začaté lege 

artis, keďže rozhodnutia, ktoré sú predmetom vymáhania, boli vydané po zrušení konkurzu po splnení 

konečného rozvrhu výťažku. O oddlžení do uvedeného dňa príslušný súd nerozhodol a preto 

neexistovala prekážka vymáhania týchto pohľadávok. Žalobca rozhodnutie zo dňa 21.8.2019 prevzal 

dňa 2.9.2019. 

 

5. Krajský súd po oboznámení sa s obsahom spisového materiálu, vrátane administratívneho spisu 

žalovaného správneho orgánu, dospel k záveru o nedôvodnosti žaloby. 

 

6. Krajský súd konštatoval, že podľa obsahu žaloby a zistenia súdu v určenom rozhodujúcom čase 

(právoplatnosť preskúmavaných rozhodnutí) neprebiehalo konkurzné konanie na majetok žalobcu ani 

nebolo rozhodnuté o jeho oddlžení. Návrh žalobcu na rozhodnutie o jeho oddlžení síce podaný bol, ale 

zákon s týmto úkonom žiaden následok týkajúci sa vymáhania pohľadávok nespája. Správny súd 

vyhodnotil, že nezistil existenciu žiadnej zákonnej prekážky pre vydanie napadnutých rozhodnutí, 

ktorými žalovaný zamietol odvolania žalobcu a potvrdil odvolaniami napadnuté upovedomenia o 

začatí vymáhania pohľadávok. Žalobca sám neozrejmil právnu konštrukciu, z ktorej by takáto 

prekážka mala vyplývať, ani neoznačil ustanovenia zákona, ktoré by podľa neho mali obsahovať jej 

právnu úpravu.  

 

7. Správny súd konštatoval nedôvodnosť námietky žalobcu týkajúcej sa obsahových nedostatkov v 

upovedomení o začatí vymáhania pohľadávok, vychádzajúcej zjavne z mylného a nedôvodného 

predpokladu, že rozhodnutie (alebo iný listinný správny akt) správneho orgánu doručované vo forme 

listovej zásielky poštou nemôže byť vyhotovené s použitím výpočtovej techniky. Oznámenia o začatí 

vymáhania pohľadávok podľa zistenia súdu bez pochybností vyhotovené s použitím výpočtovej 



techniky boli a obsahujú aj všetky tomu zodpovedajúce zákonné náležitosti, vrátane predtlačeného 

odtlačku pečiatky rozhodujúceho správneho orgánu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej 

osoby, ako aj identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorým podľa § 235 zákona 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom 

poistení.“) je rodné číslo. Náležitosti rozhodnutia tu nevyplývajú z ustanovenia § 211 zákona o 

sociálnom poistení, ale priamo z ustanovenia § 225m ods. 3 písm. l) tohto zákona, ktoré upravuje aj 

náležitosti upovedomenia vyhotoveného s použitím výpočtovej techniky, preto nie je dôvodné v tejto 

súvislosti posudzovať vzájomný vzťah ustanovení § 211 a § 225m ods. 3 cit. zákona. 

 

8. Za dôvodný nepovažoval správny súd ani návrh žalobcu na prerušenie konania podľa ustanovení § 

100 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len 

„SSP“), keď práve vzhľadom na potrebu posudzovania rozhodnutia podľa stavu v čase jeho 

právoplatnosti (§ 135 SSP) nepovažoval konanie o návrhu žalobu na jeho oddlženie za konanie 

riešiace otázku zásadného významu pre rozhodnutie správneho súdu v tejto veci. 

 

9. Nakoľko súd v preskúmavaných rozhodnutiach žalovaného a v postupe správnych orgánov, ktorý 

predchádzal ich vydaniu nezistil pochybenia odôvodňujúce zrušenie napadnutých rozhodnutí, žalobu 

podľa § 190 SSP zamietol. 

 

10. Proti uvedenému rozsudku krajského súdu včas podal kasačnú sťažnosť žalobca (ďalej aj ako 

„sťažovateľ“) z dôvodov podľa § 440 ods. 1 písm. f), g) SSP. Sťažovateľ žiadal, aby kasačný súd 

zrušil preskúmavané rozhodnutie zo dňa 21.8.2019 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím zo dňa 

23.5.2019 a preskúmavané rozhodnutie zo dňa 4.9.2019 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím zo 

dňa 11.7.2019 a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. 

 

11. Sťažovateľ vo vzťahu k prvostupňovému rozhodnutiu zo dňa 23.5.2019 uviedol, že rozsudkom 

Krajského súdu v Trnave sp. zn. 44Sa/12/2019 boli zrušené rozhodnutia žalovanej zo dňa 4.4.2019, 

ktoré boli potvrdzujúcimi rozhodnutiami vo vzťahu k rozhodnutiam zo dňa 19.12.2018. Podľa názoru 

sťažovateľa je zrejmé, že vo vzťahu k rozhodnutiam zo dňa 23.5.2019 došlo k strate právoplatnosti a 

vykonateľnosti rozhodnutí. Z rozsudku napadnutého kasačnou sťažnosťou nie je zrejmé, ako môže byť 

platným upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok na základe rozhodnutí, ktoré trpeli tak 

podstatnými vadami, že boli tým istým správnym súdom zrušené.  

 

12. Vo vzťahu k prvostupňovému rozhodnutiu zo dňa 11.7.2019 sťažovateľ uviedol, že boli vydané na 

základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu. ktorým boli rozhodnutia zo dňa 5.4.2016. 

Poukázal na uznesenie Okresného súdu Trnava sp.zn. 36K/12/2016 zo dňa 5.4.2016, ktorým bolo 

začaté konkurzné konanie na majetok žalobcu. Konkurz bol zrušený po splnení konečného rozvrhu 

výťažku právoplatným uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36K/12/2016 zo dňa 3.5.2018. 

Podľa sťažovateľa je zrejmé, že k vzniku pohľadávky došlo ešte pred začatím konkurzu, pričom táto 

bola nebola do konkurzného konania prihlásená, čím došlo k zániku jej vymáhateľnosti, predmetné 

rozhodnutia zo dňa 5.4.2016 nemali byť vydané. Z napadnutého rozsudku krajského súdu nie je 

zrejmé, ako môže byť platným upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok na základe rozhodnutí, 

ktoré boli vydané deň pred vyhlásením konkurzu respektíve v deň jeho publikácie v obchodnom 

vestníku a ktoré neboli ani v konkurze prihlásené. 

 

13. Sťažovateľ namietal, že v prvostupňovom rozhodnutí zo dňa 23.5.2019 nie sú vymáhané 

pohľadávky pozostávajúce z istiny, ale je vymáhané penále (úroky z omeškania), to aj za obdobie pred 

konkurzom a za obdobie zo začiatku konkurzu. Prvostupňovým rozhodnutím zo dňa 11.7.2019 nie sú 

podľa sťažovateľa vymáhané pohľadávky pozostávajúce z istiny, ale penále za obdobie pred 

konkurzom. Sťažovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie žalovanej o zastavení konania vo 

veci vymáhania pohľadávok podľa exekučných titulov vydaných dňa 5.4.2016, že nie je možné 

pokračovať vo vymáhaní pohľadávok z dôvodu, že došlo k oddlženiu žalobcu. 

 

14. Sťažovateľ vyjadril názor, že zo strany žalovanej dochádza k zneužívaniu práv a aj k obchádzaniu 

zákona. Žalovaná je totiž oprávnená sama si vydať rozhodnutie o povinnosti dlžníka plniť, následne si 



sama vydá upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok a potom ešte aj exekučný príkaz, pričom 

toto všetko môže prebehnúť bez toho, aby bol predmetný nárok posúdený súdom. Podľa sťažovateľa 

je nevyhnutné vziať na zreteľ, že uplatňované pohľadávky predstavujú penále, teda peňažnú sankciu 

za omeškanie, pričom uvedené predstavuje len príslušenstvo pohľadávky obdobne ako úroky z 

omeškania, na ktoré ale vznikol nárok pred vyhlásením konkurzu. Sťažovateľ je toho názoru, že 

pohľadávka na penále mohla a aj mala byť predmetom vysporiadania či už konkurze alebo v procese 

oddlženia, nakoľko v tom čase práve existovala. 

 

15. Žalovaná sa k podanej kasačnej sťažnosti vyjadrila podaním zo dňa 17.12.2020. Žalovaná uviedla, 

že o podanom návrhu žalobcu na oddlženie bolo rozhodnuté až 5.6.2020, zverejnené v Obchodnom 

vestníku dňa 18.6.2020. Do uvedeného dňa nebol dôvod na to, aby si žalovaná urobila vopred právny 

úsudok, že žalobca je oddlžený. Z uvedeného dôvodu bolo vedené konanie č. XXXXXXXXXXXXX, 

v ktorom boli podkladom na začatie vymáhania exekučné tituly vydané pred začatím konkurzu, avšak 

bolo zastavené bezodkladne po tom, ako bolo povolené oddlženie, resp. zverejnené uznesenie o 

oddlžení v Obchodnom vestníku SR. Konanie č. XXXXXXXXXXXXX bolo zastavené z dôvodu 

vydania rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 7.5.2020, ktorým súd zrušil rozhodnutia žalovanej 

zo dňa 4.4.2019 a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Z uvedeného dôvodu exekučné tituly, ktoré boli 

podkladom na začatie konania, nenadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť. Žalovaná má za to, že jej 

postup pri vymáhaní predmetnej pohľadávky je zákonný a správny a návrh žalobcu na zrušenie alebo 

zmenu rozsudku krajského súdu a vrátenie veci krajskému súdu na ďalšie konanie v celom rozsahu 

neuznáva. 

 

16. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 SSP) po zistení, že 

kasačnú sťažnosť podala oprávnená osoba v zákonom stanovenej lehote a je prípustná, po oboznámení 

sa s pripojeného administratívnym a súdnym spisom a po vyhodnotení kasačných námietok bez 

nariadenia pojednávania (§ 455 SSP), pričom nebol viazaný sťažnostnými bodmi (§ 453 ods. 2 SSP), 

zistil, že kasačnú sťažnosť žalobcu je potrebné zamietnuť z nasledovných dôvodov:  

 

17. Z administratívneho a súdneho spisu bol zistený tento skutkový stav 

- prvostupňovým rozhodnutím zo dňa 23.5.2019 Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava upovedomila 

žalobcu o začatí vymáhania pohľadávok na základe exekučných titulov: rozhodnutia č. 

XXXXXXXXXX zo dňa 19.12.20218 - sankcia vo výške 2693 eur a rozhodnutia č.: XXXXXXXXXX 

zo dňa 19.12.2018 - sankcia vo výške 1309,41 eur. Tu preskúmavaným odvolacím rozhodnutím zo 

dňa 21.8.2019 žalovaná uvedené upovedomenie potvrdila. Preskúmavané rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 2.9.2019. 

- prvostupňovým rozhodnutím zo dňa 11.7.2019 Soc. poisťovňa, pobočka Trnava upovedomila 

žalobcu o začatí vymáhania pohľadávok na základe exekučných titulov, a to rozhodnutia č. 

XXXXXXXXXX zo dňa 5.4.2016 - sankcia vo výške 791,08 eur a č. XXXXXXXXXX zo dňa 

5.4.2016 - sankcia vo výške 24,55 eur. Tu preskúmavaným druhostupňovým odvolacím rozhodnutím 

zo dňa 4.9.2019 žalovaná uvedené upovedomenie potvrdila. Preskúmavané rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť 6.9.2019. 

- exekučnými titulmi vo veci v poradí prvého upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok zo dňa 

23.5.2019 boli rozhodnutia zo dňa 19.12.2018, ktorými boli predpísané penále vo výške 2693,90 eur a 

1309,41 eur, ktoré boli potvrdené žalovanou rozhodnutiami zo dňa 4.4.2019, obe právoplatné 

12.4.2019.  

- exekučnými titulmi vo veci v poradí druhého upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok zo dňa 

11.7.2019 boli rozhodnutia žalovanej zo dňa 5.4.2016, ktorými boli predpísané penále vo výške 

791,08 eur a 24,55 eur, voči ktorým neboli podané odvolania a ktoré nadobudli právoplatnosť 

25.2.2018.  

- na žalobcu bol vyhlásený konkurz, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 21.4.2016 

- konkurz bol zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku uznesením č.k. 36K/ 12/2016-250 zo 

dňa 3.5.2018, ktoré bolo v Obchodnom vestníku zverejnené dňa 12.5.2018 

- žalobca podal návrh na oddlženie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. v znení účinnom do 28.2.2017 dňa 

7.10.2016 



- OS Trnava uznesením sp.zn. 28NcKR/7/2018 zo dňa 5.6.2020, ktoré bolo v Obchodnom vestníku 

zverejnené dňa 18.6.2020, rozhodol o oddlžení žalobcu podľa § 206f ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. 

- Krajský súd v Trnave rozsudkom č.k. 44Sa/12/2019-129 zo dňa 7.5.2020 zrušil odvolacie 

rozhodnutie žalovanej zo dňa 4.4.2019 (exekučný titul pre upovedomenie začatí vymáhania 

pohľadávok zo dňa 23.5.2019) 

- na základe uvedeného rozsudku, pričom žalovaná neuviedla, že by voči nemu podala kasačnú 

sťažnosť, žalovaná konanie č. XXXXXXXXXXXXX vo veci vymáhania podľa exekučných titulov zo 

dňa 19.12.2018 zastavila.  

- žalovaná zastavila aj konanie č. XXXXXXXXXXXXX, ktoré sa týkalo vymáhania podľa 

exekučných titulov zo dňa 5.4.2016 a to na základe vydaného rozhodnutia o oddlžení Okresného súdu 

Trnava. 

 

18. Podľa § 6 ods. 1 SSP správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb 

zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov 

orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v 

ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. 

 

19. Podľa § 135 ods. 1 SSP na rozhodnutie správneho súdu je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti 

rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo v čase vydania opatrenia orgánu verejnej správy. 

 

20. Podľa § 225n ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení k 2.9.2019 a 6.9.2019 (právoplatnosť 

preskúmavaných rozhodnutí) účastník konania môže príslušnej organizačnej zložke Sociálnej 

poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok vydala, do 15 dní odo dňa doručenia 

upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok podať odvolanie, ak po vzniku exekučného titulu 

nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhanej pohľadávky alebo bránia jej vymáhateľnosti, alebo 

ak existujú iné okolnosti, pre ktoré je vymáhanie pohľadávok neprípustné. Odvolanie musí byť 

odôvodnené a na dodatočne uplatnené dôvody sa neprihliada. 

 

21. Kasačný súd sa najskôr zaoberal zákonnosťou preskúmavaného rozhodnutia žalovanej zo dňa 

21.8.2019, ktorým potvrdila prvostupňové rozhodnutie o upovedomení o začatí vymáhania 

pohľadávok na základe exekučných titulov zo dňa 19.12.2018, ktorými boli predpísané žalobcovi 

penále. Konštatuje pri tom, že procesnom postupe pri vydávaní preskúmavaného a prvostupňového 

rozhodnutia nebola vzhliadnutá žiadna procesná vada a kasačný súd sa stotožňuje s právnym názorom 

správneho súdu, že v čase vydania a právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia (2.9.2019) nebol 

dôvod na jeho zrušenie. V zmysle § 225n ods. 1 zákona o sociálnom poistení odvolanie voči 

upovedomeniu o začatí vymáhania pohľadávok je možné odôvodniť len okolnosťami, ktoré nastali po 

vzniku exekučného titulu a ktoré spôsobili zánik vymáhanej pohľadávky alebo bránia jej 

vymáhateľnosti, alebo ak existujú iné okolnosti, pre ktoré je vymáhanie pohľadávok neprípustné. Nie 

je teda možné uplatňovať námietky, ktoré sa meritórne týkajú samotného exekučného titulu, pretože 

tie mali byť uplatnené v základnom konaní pri jeho vydaní. Len na okraj kasačný súd dodáva, že je 

ustálená rozhodovacia prax správnych súdov, že penále je samostatnou pohľadávkou a netvorí 

príslušenstvo pohľadávky, ako zákonom stanovený úrok z omeškania, a nie je ani záväzkom 

akcesorickým, ale je sankcia za porušenie povinnosti odviesť poistné včas alebo v správnej výške 

podľa zákona. Nárok na penále nevzniká priamo zo zákona, ale porušením uvedených povinností 

vzniká Sociálnej poisťovni právo predpísať penále. Až predpísaním penále vzniká Sociálnej poisťovni 

pohľadávka, ktorú je možné vymáhať na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia (napr. 

rozsudok NS SR sp. zn. 7Sžso/36/2012, 10Sžso/58/2013, 9Sžsk/63/2018). Pre predpísanie penále z 

poistného splatného pred začatím konkurzu či reštrukturalizácie, rozhodnutím, ktoré bolo právoplatné 

až po ukončení konkurzu či reštrukturalizácie, nie je žiadna zákonná prekážka. Preto pokiaľ žalovaná 

predpísala žalobcovi penále v čase po zrušení konkurzu, tento postup bol zákonný. Čo sa týka 

argumentu žalobu o oddlžení, v čase predpísania penále ani v čase právoplatnosti preskúmavaného 

rozhodnutia nebolo rozhodnuté o oddlžení žalobcu v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z., a preto táto 

námietka nemohla byť dôvodom na iné právne posúdenie prvostupňového rozhodnutia žalovanou. V 

tomto smere sú sťažnostné námietky žalobcu, keď poukazoval na skutočnosť, že penále bolo 

predpísané z poistného, ktoré bolo splatné pred vyhlásením konkurzu, právne irelevantné. Tiež je 



nesprávny právny názor, podľa ktorého žalobca stotožňoval penále z úrokom z omeškania, keďže 

jednotná judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky túto právnu otázku vyriešila tak, ako je 

uvedené vyššie.  

 

22. Dôvodom pre konštatovanie nezákonnosti preskúmavaného rozhodnutia zo dňa 21.8.2019 nie je 

ani zrušenie odvolacích rozhodnutí zo dňa 4.4.2019, ktorými boli potvrdené exekučné tituly zo dňa 

19.12.2018 o predpísaní penále vo výške 2693,90 eur a 1309,41 eur, rozsudkom Krajského súdu v 

Trnave č.k. 44Sa/12/2019-129 zo dňa 7.5.2020. K vydaniu uvedeného rozsudku došlo až po 

právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia žalovanej, ktorá nastala 2.9.2019. Aplikujúc jednu zo 

základných zásad správneho súdnictva zakotvenú v § 135 ods. 1 SSP, na rozhodnutie správneho súdu 

je rozhodujúci stav v čase právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia orgánu verejnej správy, v 

danom prípade sa jedná o skutkový a právny stav ku dňu 2.9.2019. Skutkové okolnosti, ktoré nastali 

po tomto momente, preto nemôžu ovplyvniť posudzovanie zákonnosti preskúmavaného rozhodnutia. 

Pokiaľ aj v priebehu súdneho konania o prieskum tohto rozhodnutia žalovanej došlo k zrušeniu 

exekučných titulov, uvedené sa premietne do ďalšieho procesného postupu žalovanej po 

právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia, ktorá na túto skutočnosť prihliadla/prihliadne v ďalšom 

postupe. Sama osebe však táto okolnosť je pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutia právne 

nevýznamná.  

 

23. Čo sa týka v poradí druhého preskúmavaného rozhodnutia žalovanej, ktorým potvrdila 

upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok zo dňa 11.7.2019, tu exekučnými titulmi boli 

rozhodnutia o predpísaní penále zo dňa 5.4.2016. Opätovne žalovaná v preskúmavanom rozhodnutí 

mohla prihliadnuť len na okolnosti, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu a ktoré spôsobili zánik 

vymáhanej pohľadávky alebo bránia jej vymáhateľnosti, alebo ak existujú iné okolnosti, pre ktoré je 

vymáhanie pohľadávok neprípustné. Preto bolo potrebné zistiť, kedy exekučné tituly vznikli. Žalobca 

tvrdil, že vznikli pred začatím konkurzu a neboli do konkurzu prihlásené, čím došlo k zániku ich 

vymáhateľnosti. Z administratívneho spisu mal kasačný súd zistené, že obidve tieto rozhodnutia boli 

vydané 5.4.2016 a boli doručované žalobcovi s použitím fikcie doručenia podľa § 212 ods. 4 zákona o 

sociálnom poistení v znení k tomuto dňu, keď prvý neúspešný pokus o doručenie bol realizovaný 

12.4.2016, opakované doručenie 13.4.2016 a deň uloženia zásielok bol 13.4.2016. Tretí deň od 

uloženia zásielok bola sobota 16.4.2016, preto sa deň doručenia v zmysle § 29 ods. 2 cit. zákona 

posúva na pondelok 18.4.2016. Odo dňa 19.4.2016 začala plynúť odvolacia lehota na podanie 

odvolania voči týmto rozhodnutiam. Táto však bola prerušená zverejnením uznesenia o vyhlásení 

konkurzu žalobcu v Obchodnom vestníku dňa 21.4.2016, ktorým rozhodnutím bolo podľa § 47 ods. 1 

zákona č. 7/2005 Z.z. v znení účinnom k tomuto dňu prerušené administratívne konanie vo veci 

predpísania penále. Lehota na odvolanie tak plynula dva dni a bola prerušená až do zverejnenia 

uznesenia o zrušení konkurzu. K tomuto zverejneniu v Obchodnom vestníku došlo 12.5.2018. Lehota 

na podanie odvolania voči rozhodnutiam o predpísané penále zo dňa 5.4.2016 tak pokračovala ďalej 

odo dňa 13.5.2018 ďalšími trinástimi dňami do 25.5.2018, ktorý je deň právoplatnosti týchto 

rozhodnutí, keďže žalobca voči rozhodnutiam odvolanie v odvolacej lehote nepodal. V zmysle vyššie 

citovanej ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu pohľadávka z penále vzniká žalovanej až na 

základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia žalovanej, teda nie len samotným vydaním tohto 

rozhodnutia. Keďže v danom prípade k vzniku pohľadávok na penále došlo až po zrušení konkurzu, 

nebolo ich možné ani prihlásiť do konkurzu. Kasačný súd konštatuje, že po vzniku týchto pohľadávok 

ku dňu právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia (6.9.2019) nedošlo k takej okolnosti, ktorá by 

spôsobila zánik vymáhaných pohľadávok alebo bránila ich vymáhateľnosti. Je preto nedôvodná 

sťažnostná námietka žalobcu, že k vzniku týchto pohľadávok došlo ešte pred začatím konkurzu a tieto 

neboli do konkurzného konania prihlásené, čím malo dôjsť k zániku ich vymáhateľnosti. 

 

24. Rozhodnutie Okresného súdu Trnava o oddlžení žalobu zo dňa 5.6.2020 bolo, rovnako ako 

rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. č. 44Sa/12/2019 zo dňa 7.5.2020 vydané až po právoplatnosti 

oboch preskúmavaných rozhodnutí, preto naň správny súd správne podľa § 135 ods. 1 SSP 

neprihliadol. Keby však hypoteticky aj došlo k oddlženiu žalobcu do momentu právoplatnosti 

preskúmavaného rozhodnutia zo dňa 21.8.2019 i zo dňa 4.9.2019, nič by sa na právnom postavení 

žalobcu nezmenilo, pretože oddlženie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. účinného do 28.2.2017 sa podľa § 



206f ods. 3 cit. zákona vzťahuje na všetky pohľadávky, ktoré mohli byť do konkurzu prihlásené (bez 

ohľadu na to, či prihlásené boli alebo neboli), ako to napokon vyplýva aj zo žalobcom v kasačnej 

sťažnosti citovaného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 5Co/994/2015 zo dňa 17.8.2016 

a z poučenia uznesenia Okresného súdu Trnava o oddlžení zo dňa 5.6.2020, podľa ktorého oddlženie 

neplatí pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu. Keďže v danom prípade pohľadávky na 

penále zo všetkých exekučných titulov vznikli po zrušení konkurzu, oddlženie sa na ne nevzťahuje.  

 

25. V tomto ohľade je pre preskúmanie zákonnosti upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok č. 

XXXXXXXXXXXXX zo dňa 11.7.2019 právne irelevantný ďalší procesný postup žalovanej po 

právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia, teda aj jej rozhodnutie zo dňa 26.6.2020 o zastavení 

konania vo veci vymáhania pohľadávok podľa exekučných titulov vydaných dňa 5.4.2016, pretože nie 

je predmetom súdneho prieskumu.  

 

26. Je tiež plne nedôvodná sťažnostná námietka žalobcu, že žalovaná zneužíva svoje práva, keď je 

oprávnená sama vydať rozhodnutie o povinnosti dlžníka plniť a následne si sama vydá upovedomenie 

o začatí vymáhania pohľadávok a aj exekučný príkaz bez toho, aby predmetný nárok posúdil súd. K 

tomu kasačný súd dodáva, že uvedené kompetencie Sociálnej poisťovni prináležia priamo zo zákona o 

soc. poistení a ich využívanie nemôže byť zneužívaním alebo obchádzaním práva. Súd preskúmava 

rozhodnutia podľa stanovených procesných pravidiel a sám žalobca napadol upovedomenia o začatí 

vymáhania pohľadávok správnou žalobou. Pokiaľ nevyužil svoje oprávnenie podať odvolanie voči 

vydaným exekučným titulom zo dňa 5.4.2016, sám sa pripravil o možnosť preskúmať zákonnosť 

týchto rozhodnutí správnym súdom.  

 

27. Kasačný súd nevzhliadol žiaden dôvod, pre ktorý by mal zrušiť preskúmavané rozhodnutia 

žalovanej zo dňa 23.5.2019 a 11.7.2019 - upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok na základe 

exekučných titulov zo dňa 19.12.2018 a 5.4.2016 a k tomu prislúchajúce odvolacie rozhodnutia 

žalovanej zo dňa 21.8.2019 a 4.9.2019. Rozsudok správneho súdu je zákonný a preto kasačnú 

sťažnosť podľa § 461 SSP zamietol.  

 

28. O nároku na náhradu trov kasačného konania žalovanej kasačný súd rozhodol podľa § 467 ods. 1 

SSP v spojení s § 168 SSP. Žalovaná bola v konaní úspešná a preto má právo na náhradu trov 

kasačného konania. Keďže neboli splnené podmienky § 168 SSP, kasačný súd jej náhradu trov 

nepriznal. Žalobca ako neúspešný účastník nemá právo na náhradu trov kasačného konania (§ 167 ods. 

1 SSP a contrario v spojení s § 467 ods. 1 SSP).  

 

29. Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0. 

 

 

 

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto rozsudku n i e j e prípustný opravný prostriedok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


