PREDKLADACIA SPRÁVA
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády
Slovenskej republiky nové znenie návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona bol
vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2018 –
2020, v ktorom si vláda Slovenskej republiky určila za cieľ zabezpečiť rýchlejšiu a funkčnejšiu
vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní a súčasne pomôcť občanom,
ktorí sa najmä v dôsledku exekúcií ocitli v dlhovej pasci.
Zákonom č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, došlo s účinnosťou od 1. apríla 2017 k zásadným zmenám vo
vedení exekučných konaní. Napriek týmto zásadným zmenám nedošlo k eliminovaniu problému
tzv. starých exekúcií, t. j. exekúcií vedených podľa predpisov v znení účinnom do 31. marca
2017, ani k ich výraznejšej redukcii. Z dostupných informačných systémov (centrálny register
exekúcií a súdny manažment) boli získané podrobné informácie o počte starých exekúcií.
V centrálnom registri exekúcií je vedených celkovo cca 2,6 milióna starých exekúcií, pričom
v súdnom manažmente je tento počet vyšší (cca 3,2 milióna). Rozdiely v počte starých exekúcií
evidovaných v uvedených informačných systémoch sú spôsobené najmä nedostatkom
administratívnych síl na príslušných súdoch potrebných pre administratívne ukončenie
exekučných (súdnych) spisov, v ktorých došlo k vráteniu poverenia na súd. V oboch prípadoch je
však počet starých exekúcií alarmujúci a tento stav neúmerne zaťažuje slovenský súdny systém,
čo má vplyv aj na rýchlosť a funkčnosť vymožiteľnosti právom chránených záujmov, preto je
nevyhnutné tento problém riešiť mimoriadnym legislatívnym zásahom.
Základným cieľom návrhu zákona je poskytnúť efektívne riešenie aktuálneho problému
dlhodobého vedenia tzv. starých exekúcií (exekučných konaní), ktoré spočíva v zastavení
niektorých tzv. starých exekúcií, v ktorých nedochádza ani k exekvovaniu majetku povinného,
keďže povinný je nemajetný, a ani k zastaveniu exekúcie, keďže oprávnený zastavenie exekúcie
nenavrhne z dôvodu rizika, že bude znášať trovy exekúcie, a to priamo zo zákona (ex lege).
Ukončenie tzv. starých exekúcií ex lege zabezpečí rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť
právom chránených nárokov v exekučnom konaní, v dôsledku čoho sa zefektívni aj vymáhanie
pohľadávok pre veriteľov. Návrh zákona sekundárne predstavuje aj pomoc občanom, voči
ktorým sú dlhodobo vedené staré exekučné konania, v dôsledku ktorých sa ocitli v dlhovej pasci.
Návrh zákona súčasne so zavedením osobitného mechanizmu zastavenia tzv. starých exekúcií
dáva oprávnenému možnosť podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa
platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie
exekúcie. Navrhuje sa za zákonom ustanovených podmienok ponechať účinky úkonov súdneho
exekútora smerujúcich k zabezpečeniu majetku povinného v starej exekúcii za zachované.
Materiál sa v ustanovení § 2 odsek 2, ktorý upravuje taxatívny výpočet starých exekúcií,
v ktorých uplynula rozhodná doba a ktoré sa návrhom zákona nezastavujú, predkladá
v alternatívnom znení, pričom druhá alternatíva medzi tieto staré exekúcie, v ktorých uplynula
rozhodná doba a ktoré sa návrhom zákona nezastavujú, zaraďuje aj staré exekúcie, v ktorých ide
o vymoženie pohľadávky zdravotnej poisťovne na poistnom vrátane úroku z omeškania,
pohľadávky za poskytovanú zdravotnú starostlivosť a pohľadávky vyplývajúcej z prerozdelenia

poistného. Prvá alternatíva nepočíta s touto výnimkou pre pohľadávky z verejného zdravotného
poistenia.
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny
a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, negatívne a pozitívne sociálne vplyvy. Návrh
zákona nezakladá vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej
správy pre občana.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi
Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi
a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania. Návrh zákona bol dňa
15. apríla 2019 predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá
nedospela k dohode. Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky predrokovala návrh zákona na
svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2019 a odporučila vláde Slovenskej republiky návrh zákona
schváliť s pripomienkami.
Návrh zákona sa predkladá sa s rozpormi (Slovenská komora exekútorov).

2

