
Najvyšší súd k pohľadávkam na poistnom po
vyhlásení konkurzu
Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 94/2018 rozhodnutie k pohľadávkam na poistnom za
zamestnancov úpadcu.

Dátum publikácie: 20. 12. 2018 
 
 

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. septembra 2017, sp. zn. 3Obdo/9/2017, R
94/2018
 Z odôvodnenia:
Rozhodnutie žalovaného správcu ako zamestnávateľa (§ 56 ZKR) vo vzťahu k zamestnancom úpadcu, že
im po vyhlásení konkurzu neprideľuje prácu, predstavuje prekážku v práci na strane zamestnávateľa v
zmysle Zákonníka práce, ktorá nemá vplyv na trvanie pracovného pomeru zamestnancov úpadcu a ani
na jeho povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie za zamestnancov úpadcu. Rovnako nie je možné
uvedenú prekážku v práci na strane zamestnávateľa stotožňovať s tým, že nedochádza k
prevádzkovaniu podniku počas konkurzu. Dovolací súd sa prikláňa k názoru dovolateľa, ako aj k záveru
najvyššieho súdu vyslovenému v rozsudku z 27. októbra 2015, sp. zn. 1Sžso/37/2014, že pojem „ak
súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu“ je potrebné vykladať v zmysle definície podniku
uvedenej v ustanovení § 5 Obchodného zákonníka s tým, že ak správca neuskutočnil relevantné úkony
smerujúce k ukončeniu podnikateľskej činnosti úpadcu, dochádza k prevádzkovaniu podniku počas
konkurzu.
Právna veta:
Pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie za zamestnancov úpadcu v zmysle zákona č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, súvisia s
prevádzkovaním podniku počas konkurzu, a preto predstavujú pohľadávky proti všeobecnej podstate v
zmysle ust. § 87 ods. 2 písm. i/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a
doplnkov. Platí to aj v prípade, ak zamestnancom úpadcu správca konkurznej podstaty po vyhlásení
konkurzu neprideľoval žiadnu prácu a tiež, ak správca ukončil so zamestnancami úpadcu pracovný
pomer a plynie im výpovedná doba.
Celé znenie rozhodnutia sp. zn.3Obdo/9/2017 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Pohľadávky na poistnom
Pohľadávka na dávke garančného poistenia
Pohľadávka proti zamestnávateľovi, ktorá vznikla rozhodnutím Sociálnej poisťovne o predpísaní poistného
na sociálne poistenie zamestnancov po začatí reštrukturalizačného konania
Žaloba reštrukturalizačného dlžníka o určenie, že pohľadávky veriteľov voči nemu nie sú prednostnými
pohľadávkami v reštrukturalizačnom konaní
Konanie o návrhu na vydanie platobného výmeru vo veciach pohľadávok na poistnom, správca
konkurznej podstaty zdravotnej poisťovne

Súvisiace odborné články
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https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3158898&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1019535&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2009879&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021107&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3159150&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=13564958
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Pohladavky-na-poistnom.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Pohladavka-na-davke-garancneho-poistenia.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Pohladavka-proti-zamestnavatelovi-ktora-vznikla-rozhodnutim-Socialnej-poistovne-o-predpisani-poistneho-na-socialne-poistenie-zamestnancov-po-zacati-restrukturalizacneho-konania.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Zaloba-restrukturalizacneho-dlznika-o-urcenie-ze-pohladavky-veritelov-voci-nemu-nie-su-prednostnymi-pohladavkami-v-restrukturalizacnom-konani.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Konanie-o-navrhu-na-vydanie-platobneho-vymeru-vo-veciach-pohladavok-na-poistnom-spravca-konkurznej-podstaty-zdravotnej-poistovne.htm


Konanie za zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce a príslušných právnych predpisov
Inštitút oddlženia fyzickej osoby a úvahy o jeho aplikácii v praxi po zásadnej novelizácii v roku 2017 1.
časť

Súvisiace videoškolenia

Osobný bankrot od 1.3.2017
Práva popretého veriteľa v insolvenčných konaniach
Zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od 1. marca 2017 v praxi
Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii účinné od 1. 1. 2018
Osobný bankrot – Oddlženie FO
Aktuálne trendy v judikatúre konkurzných súdov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/konanie-za-zamestnavatela-v-zmysle-zakonnika-prace-a-prislusnych-pravnych-predpisov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/institut-oddlzenia-fyzickej-osoby-a-uvahy-o-jeho-aplikacii-v-praxi-po-zasadnej-novelizacii-v-roku-2017-i-cast.htm
https://www.epi.sk/tv/osobny-bankrot-od-1-3-2017.htm
https://www.epi.sk/tv/prava-popreteho-veritela-v-insolvencnych-konaniach-videoskolenie.htm
https://www.epi.sk/tv/zmeny-vykonavacej-vyhlasky-k-zakonu-o-konkurze-a-restrukturalizacii-od-1-marca-2017-v-praxi-videoskolenie.htm
https://www.epi.sk/tv/zmeny-v-zakone-o-konkurze-a-restrukturalizacii-ucinne-od-1-1-2018-tv.htm
https://www.epi.sk/tv/osobny-bankrot--oddlzenie-fo-tv.htm
https://www.epi.sk/tv/aktualne-trendy-v-judikature-konkurznych-sudov-TV.htm
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