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VEC: Žiadosť o     odbornú pomoc

K otázkam adresovaným na členov Rady veriteľov PDSI si Vám dovoľujeme uviesť na-
sledovné odpovede

1. Manžel zomrel ako mám prihlásiť jeho vklad (ZMENKU) do dedičského  
konania, keď si myslím, že vklad sa mi v plnej výške vráti?

Pre objasnenie, podstatou dedičského konania je rozdelenie poručiteľovho 
majetku medzi jednotlivých dedičov/dediča a to buď podľa poslednej vôle poru-
čiteľa alebo podľa zákona a právneho poriadku Slovenskej republiky. V rámci 
dedičského konania Vášho  poručiteľa bude nevyhnutné informovať notára o 
existencii  takejto pohľadávky vyplývajúcej zo zmenky. Na preukázanie takejto 
skutočnosti, nie je vylúčene, že notár požiada o predloženie rovnopisu zmenky. 
Zmenka  sa  následne  stane  predmetom  dedičstva  poručiteľovho  majetku. 
Skutočnosť, že si myslíte, že sa Vám vklad v plnej výške nevráti, nie je v tomto 
zmysle rozhodujúca.

2. Obaja sme vyše 80 roční a vážne chorí. Naše deti neboli členmi PDSI,  
lebo  mu  nedôverovali  a teraz  sa  dištancujú  od  našich  zmeniek.  Čo 
máme robiť?

V zmysle platnej právnej úpravy, aj pohľadávky vyplývajúce zo súdnych 
sporov v rámci Podielového Družstva Slovenské Investície (v závislosti od kon-
krétneho konania- (i) konanie o náhrade škody proti NBS alebo (ii) incidenčné 
konanie  proti  správcovi  konkurznej  podstaty  JUDr.  Marekovi  Letkovskému)  sú 
spôsobilé byť predmetom dedičského konania. Pre objasnenie, Vaše pohľadávky 
v rámci dedičského konania prejdú na Vaše deti resp. dedičov, ktorí budú za Vás 
v jednotlivých  konaniach  vystupovať  ako  účastníci  -  navrhovatelia.  Preto 
momentom ukončenia dedičského konania je nevyhnutné informovať Okresný 
súd  Bratislava  I  a predložiť  mu  Osvedčenie  o dedičstve.  Otáznym zostáva  či 
Vaše deti budú mať záujem v konaní pokračovať. Ak zo strany Vašich detí nebu-
de záujem pokračovať v     súdnych konaniach, môžu požiadať našu advokátsku 
kanceláriu o     späťvzatie žalobných návrhov a     súd Vaše konania zastaví. V     tomto 
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prípade  sa  jedná  o     individuálne  rozhodnutie  o     tom,  či  bude  predmetná  po-
hľadávka vymáhaná a     Vaše deti nie je možné k     vymáhaniu pohľadávky donútiť.

3. Manžel zomrel, pred niekoľkými mesiacmi, úmrtný list som odovzdala  
do Vašej kancelárie, lebo mám individuálnu žalobu a teraz prišiel list, 
aby manžel  podpísal  nejaké tlačivo.  Notárka sa dotazovala či  výška 
vkladu  je  reálna.  Som  na  pochybách.  Ako  postupovať  v podobných 
prípadoch?

V prípade  smrti  účastníka  súdneho  konania  je  nevyhnutné  informovať 
našu advokátsku kanceláriu, ktorá následne o tejto skutočnosti bezprostredne 
vyrozumie Okresný súd Bratislava I. Žiaľ, bežnými sú aj situácie, keď účastník 
súdneho konania zomrie a naša kancelária nie je o tejto skutočnosti informova-
ná. Samozrejme, ak súd takúto informáciu nedostane, ďalej koná so zosnulým 
ako s riadnym účastníkom konania. 

4. Som prihlásená v konkurze aj u Vás mám individuálnu žalobu. Ako mám 
postupovať pri dedičskom konaní? Ide o rovnakú sumu, lebo notárka to 
nevedela  pochopiť,  že  som dva  krát  požiadala  o navrátenie  vkladu. 
(Ako máme reagovať na podobné dotazy).

V rámci  dedičského  konania  bude  nevyhnutné  aby  dedič  upovedomil 
notára  o existencii  pohľadávky  poručiteľa  uspokojenia  ktorej  sa  domáhal 
v konaní o náhradu škody alebo v incidenčnom konaní. Notár následne tieto po-
hľadávky zahrnie do poručiteľovho majetku, ktorý sa stane predmetom dedič-
stva. Notára je potrebné upovedomiť o tom, že ako účastník sa domáhate za-
platenie dlžnej sumy v dvoch konaniach, ktoré hoci na seba nadväzujú sú nezá-
vislé a vzájomne nepodmieňujúce sa. 

5. Ako je to s incidenčnými žalobami? Bola som u správcu JUDr. Letkov-
ského, ktorý mi povedal, že celý vklad nedostanem, lebo družstvo mi  
vydalo zmenku na nesprávnu sumu. Predložila som mu doklady, ktoré 
potvrdzovali sumu na zmenke, ale aj tak trval na svojom stanovisku.  
(Ako máme reagovať na skutočnosť, že incidenčné žaloby sa neprejed-
návajú ?)
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Incidenčné žaloby sú aktuálne v     štádiu, kedy Okresný súd Bratislava I     za-
čína v     jednotlivých konaniach nariaďovať súdne pojednávania. Na tieto pojed-
návania sú samozrejme predvolávaní jednotliví účastníci, ktorých súd potrebuje 
v tejto veci vypočuť. Za predpokladu, že účastník sa svojho súdneho pojednáva-
nia nemôže zúčastniť, je potrebné aby svoju účasť riadne ospravedlnil (napr. po-
tvrdením od doktora al. vyplnenou žiadosťou o ospravedlnenie neúčasti, ktorú 
účastníkovi  na požiadanie pošle naša kancelária).  K prihlasovaniu pohľadávok 
do konkurzu je potrebné uviesť, že pokiaľ si navrhovateľ uplatňuje pohľadávku 
do konkurzu vyplývajúcu zmenky vystavenej Podielovým Družstvom Slovenské 
Investície,  je  potrebné  vychádzať  zo  sumy  uvedenej  na  samotnej  zmenke. 
V prípade vyrovnacích podielov je nevyhnutné preveriť správnosť jeho výpočtu 
zo strany družstva podľa dňa vystúpenia z družstva. 

6. Viacerí  členovia  domácností  boli  členmi  PDSI,  ale  niektorí  veritelia,  
ešte ani  po dlhých rokoch neboli  predvolaní na pojednávanie. Sú to  
časté dotazy, preto reagujeme, aby sa obrátili na Vašu kanceláriu lebo 
nie všetci členovia domácnosti sú u jedného sudcu. (Argumentujú nám 
o súdnych prieťahoch, je to tak?)

Prejednávanie incidenčných žalôb na Okresnom súde Bratislava I začalo 
až v máji roku 2013, pričom žaloby boli podané ešte v septembri roku 2011. V 
tejto veci začal Okresný súd Bratislava I, nariaďovať jednotlivé súdne pojednáva-
nia (najmä účastníkov spadajúcich pod súdne oddelenie 5Cbi, 6Cbi, 1 Cbi) pri-
čom doposiaľ neboli  vynesené konečné rozhodnutia. Dôvodov, prečo Okresný 
súd Bratislava I     začal s     prejednávaním jednotlivých incidenčných žalôb takmer 4 
roky od ich podania je viacero napr. (i) vyhodnocovanie či sú splnené podmienky 
na konanie  (vyhodnocuje  prípustnosť  zastupovania)  a     tiež  (ii)  preťaženosť  na 
strane súdu. 
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