
 

 

PREDKLADACIA SPRÁVA 

 

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Hospodárskej 

a sociálnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, 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 mení 

a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) v súlade s Plánom legislatívnych úloh 

vlády Slovenskej republiky na rok 2022.  

 

 Základným cieľom navrhovanej právnej úpravy je zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií 

na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj zefektívniť právnu úpravu vynucovania iných 

povinností nevyhnutných pre ukončenie exekučného konania. V tejto súvislosti sa navrhuje 

zavedenie tzv. donucovacích opatrení, ktorými majú byť peňažná pokuta, zadržanie vodičského 

preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich 

užívaniu veci. Tieto donucovacie opatrenia budú aplikovateľné nielen pri vynucovaní plnenia 

povinnosti súčinnosti (v tomto prípade však len donucovacie opatrenie v podobe peňažnej pokuty) 

a povinnosti uskutočniť vyhlásenie o majetku, ale aj v exekučných konaniach vedených na 

uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj v exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom 

(v súvislosti s čím súčasne dochádza k vypusteniu právnej úpravy exekúcie zadržaním vodičského 

preukazu). Okrem uvedeného sa v súvislosti so zabezpečením zrýchlenia a zefektívnenia 

exekučného konania navrhuje aj zmena a doplnenie právnej úpravy výkonu exekúcie na 

uspokojenie práv na nepeňažné plnenie. Okrem uvedeného sa navrhujú aj niektoré úpravy, ktoré 

majú za cieľ zefektívniť vedenie exekučného konania a posilniť postavenie oprávneného 

v exekučnom konaní. 

 

 Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2023 tak, aby bola 

zabezpečená bezproblémová aplikovateľnosť novej právnej úpravy aj vzhľadom na potrebné 

zmeny v informačných systémoch verejnej správy, ako aj  vzhľadom na dostatočnú legisvakačnú 

dobu. 

 Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.  

 Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a predkladá 

s rozporom s Republikovou úniou zamestnávateľov. 

  

 

 

 

 


