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bod č. 14 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

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“) 

 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD  súhlasí s predloženým návrhom zákona a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

• APZD uplatnila k návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaniu jednu zásadnú 

pripomienku, ktorou sme mali záujem zlepšiť vymožiteľnosť pohľadávok v exekučnom konaní. 

Pripomienka nebola akceptovaná, rozpor bol odstránený. 

• MS SR vyhodnotilo pripomienku, že je nad rámec vecného zamerania novely. O téme prisľúbilo 

diskutovať a premietnuť ju do ďalšej novely. Dňa 11.8.2022 sa uskutočnilo prvé rokovanie 

o našich návrhoch na zlepšenie vymožiteľnosti a kreuje sa pracovná skupina za účelom ich 

rozpracovania. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah návrhu zákona 

• Cieľom návrhu zákona je najmä zefektívniť vynucovanie povinností nevyhnutných 

pre  ukončenie exekučného konania a zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií na  uspokojenie 

práv na nepeňažné plnenie. 

• Zavádzajú sa štyri základné druhy donucovacích opatrení, ktoré možno uložiť aj kumulatívne:  

- peňažná pokuta- FO a členovi štatutárneho orgánu PO do 30 tis. Eur, PO- do 10% jej 

ročného obratu, najviac 50 tis. Eur,  

- zadržanie vodičského preukazu,  

- použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci (napr. technický prostriedok 

na zabránenie odjazdu motorového vozidla), 

- zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla.  

• Posilňuje sa postavenie exekútora pri vynucovaní splnenia povinnosti: 

- poskytnúť súčinnosť, vrátane štatutárov. Podľa doterajšej právnej úpravy bol exekútor 

oprávnený vynucovať splnenie povinnosti predvedením a  uložením poriadkovej 
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pokuty, ktorú ukladal súd- teraz bude exekútor oprávnený použiť donucovacie 

opatrenie vo  forme peňažnej pokuty. (§ 40 ods.3) 

- povinného (štatutára) podať exekútorovi vyhlásenie o majetku- exekútor bude 

oprávnený uložiť ktorékoľvek z donucovacích opatrení (§ 41 ods. 6,7). 

• Navrhuje sa zavedenie možnosti požadovať preddavok na nevyhnutné výdavky spojené 

s vedením exekúcie aj v prípade exekúcie na peňažné plnenie, avšak len v prípade exekúcie 

vedenej predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti 

a predajom podniku.  

• Navrhuje sa úprava splnenia vymáhaného nároku v splátkach. Vo vzťahu k FO bude splátkový 

kalendár možné povoliť do 5 000 eur. Možnosť povoliť splátkový kalendár sa zavádza aj 

pre  dlžníka, ktorý je právnickou osobou, ak má majetok a záväzky v hodnote nižšej ako je jeden 

milión eur. Bez splnenia podmienok bude uvedené možné, ak s tým súhlasí oprávnený.  

• V prípade exekúcie na odobratie cenných papierov sa určuje postup primerane podľa 

ustanovení o odobratí veci a upravuje sa osobitný spôsob výkonu exekúcie odstránením 

stavby- exekúciu možno vykonať tak, že stavbu odstráni oprávnený sám alebo cez tretiu osobu 

na trovy povinného. 

• Predpokladaný dátum účinnosti zákona:  1. január 2023  
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