PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

Pohľadávky štátu v roku 2019 so
zameraním na nakladanie a povinnosti
správcov + konzultačné fórum
Postupnosť krokov pri nakladaní, evidencia, konsolidácia, doklady,
zmluvy, predchádzanie nedostatkov

19. marca 2019

Bratislava, COOP Jednota, Bajkalská 25

Lektor:
Mgr. Martin DZIAK
metodik MF SR, odbor majetkovoprávny

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Seminár sa venuje nakladaniu s pohľadávkami štátu, ktorú vykonávajú správcovia
pohľadávok štátu.
Zákon o pohľadávkach štátu predstavuje prvú samostatnú právnu úpravu správy
pohľadávok štátu, ktorá komplexne upravuje nakladanie, uplatňovanie a vymáhanie
pohľadávok štátu. Správcovia pohľadávok štátu sú oprávnení a povinní pri nakladaní
s pohľadávkami štátu postupovať podľa tohto zákona a pri tejto činnosti sú oprávnení
vydávať rozhodnutia a uzatvárať zmluvy len podľa tohto zákona.
Predmetom prednášky je najmä aplikácia jednotlivých inštitútov v praxi, ktorými je
správca pohľadávky štátu oprávnený/povinný nakladať s pohľadávkou štátu (napr.
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky štátu, dohoda o splátkach, atď.). Evidencia
pohľadávok štátu v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu a ich konsolidácia
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu, ktorú vykonáva poverená osoba podľa
zákona o pohľadávkach štátu.
Prednáška je zameraná na predchádzanie nedostatkov, ktorých sa správcovia
pohľadávok štátu dopúšťajú pri nakladaní s pohľadávkami štátu a pri uzatváraní zmlúv
a vydávaní iných právnych úkonoch pri správe pohľadávok štátu. Cieľom prednášky je
upozorniť účastníkov na nedostatky, ktorých následkom môže byť nakladanie
s pohľadávkami štátu v rozpore so zákonom o pohľadávkach štátu, neplatnosť právnych
úkonov a neudelenie súhlasu ministerstvom financií k právnym úkonom podľa zákona
o pohľadávkach štátu.
Obsahom prednášky je aj zoznam všetkých dokladov, ktoré ministerstvo financií
žiada predkladať v rámci schvaľovacieho procesu pri žiadostiach o udelenie
súhlasu s rozhodnutím o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu a
dohodu o splátkach, ich vysvetlenie a správna forma, a aj vymenovanie
a vysvetlenie podstatných náležitostí a ostatných náležitostí týchto právnych
úkonov.

PROGRAM
1. Predmet a obsah zákona
• vysvetlenie nových pojmov (pohľadávka štátu, splatná pohľadávka štátu, dátum
splatnosti)
2. Práva a povinnosti správcu pohľadávky štátu
• definícia správcu pohľadávky štátu
• povinnosti správcu pohľadávky štátu
3. Centrálny register splatných pohľadávok štátu
• predpokladaná podoba
• spôsob a rozsah evidencie pohľadávok štátu
• povinnosti správcov pri evidencii pohľadávok štátu
4. Inštitúty nakladania s pohľadávkou štátu
• prevod správy pohľadávky štátu
• dohoda o splátkach

•
•
•
•

dohoda o odklade platenia
dohoda o započítaní pohľadávky štátu
rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu
odpustenie dlhu

5. Zánik pohľadávky štátu
6. Konsolidácia pohľadávok štátu
• poverená osoba, jej práva a povinnosti
• vymedzenie pohľadávok štátu, na ktoré sa konsolidácia nevzťahuje
• konsolidácia verejných pohľadávok štátu
• konsolidácia súkromných pohľadávok štátu
7. Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
• obsah zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu
• zánik zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu
8. Nakladanie s pohľadávkami štátu vzniknutými do 31. decembra 2013
9. Zmeny, resp. upriamenie na nové skutočnosti v správe pohľadávok štátu

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa)
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn.
Z hlavnej stanice ŽSR:
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekárenská), výstup na zást. Mliekárenská, peší presun
(cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina),
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina
- Mliekárenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekárenská, peší presun (cca 5 min.)
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti)
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.00

INFORMÁCIE:

Registrácia účastníkov
Odborný program s prestávkou na občerstvenie
Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

73,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) a DPH. Poplatok je
potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v
prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Bratislava 19.03.2019 – Variabilný symbol: 19032019
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v hotovosti vyznačte v
záväznej prihláške.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).
záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

Pohľadávky štátu v roku 2019 so zameraním na
nakladanie a povinnosti správcov + konzultačné
fórum

Miesto a dátum konania:

Bratislava – 19.3.2019

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

