
Slovenská komora exekútorov
Disciplinárna komisia
Disciplinárny senát č.: 9.DS
________________________________________________________________________________

č. k.: DK 17/2015
ROZHODNUTIE

Disciplinárny  senát  č.  9  Disciplinárnej  komisie  Slovenskej  komory  exekútorov  (ďalej  len
„disciplinárny senát“) v zložení JUDr. Estera Verešová, predseda disciplinárneho senátu, JUDr. René
Matuška, poverený  člen disciplinárneho senátu, JUDr. Dušan Noskovič, člen disciplinárneho senátu vo
veci podania návrhu na začatie disciplinárneho konania podaného prezidentom Slovenskej komory
exekútorov JUDr. Ing. Miroslavom Pallerom  na ústnom pojednávaní konanom dňa 22.04.2016 v sídle
Slovenskej komory exekútorov 

rozhodol:

disciplinárne obvinený súdny exekútor  JUDr. M. B., Exekútorský úrad S., 

za  skutok  uvedený  návrhu  na  začatie  disciplinárneho konania  sa  dopustil disciplinárneho

previnenia v zmysle § 220 ods.  1 Exekučného poriadku tým, že v exekučnom konaní EX 43/05 po

vyhlásení  konkurzu  na  majetok  povinného  výťažok  z dražby  nehnuteľnosti  nevydal  správcovi

konkurznej podstaty 

a preto je vinný za čo sa mu ukladá 

disciplinárne opatrenie  v zmysle § 221 ods. 1, písm. a) Zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti pokarhanie.

Disciplinárne obvinený súdny exekútor JUDr. M. B., Exekútorský úrad S., je povinný uhradiť na
účet Slovenskej komory exekútorov trovy disciplinárneho konania vo výške xx €.

Odôvodnenie:
Podľa ustanovenia § 223 ods. 2 zákona č. 233/95 Z. z. Exekučného poriadku podal prezident

Slovenskej  komory  exekútorov   JUDr.  Ing.  Miroslav  Paller  v zákonom  stanovenej  lehote  návrh  na
začatie disciplinárneho konania proti  disciplinárne obvinenému súdnemu exekútorovi  JUDr. M. B.,
Exekútorský  úrad  S.,  pretože  pri  prešetrovaní  sťažnosti  vedenej  pod  č.  972-10164/14  bolo
navrhovateľom disciplinárneho konania zistené a ním opísané skutočnosti nasvedčujú tomu , že súdny
exekútor   sa  svojím  postupom  dopustil  závažného  zavineného  porušenia  povinností  exekútora
vyplývajúcich mu z ustanovení zákona č.  233/95 Z.  z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej  činnosti
(Exekučný  poriadok)  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a z
ustanovení  zákona  č.  7/2005  Z.  z.  o konkurze  a reštrukturalizácii  o  zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov tým, že po vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka konal ďalej
v exekučnom konaní sp.  zn. EX 43/2005, kedy výťažok rozvrhol oprávnenému a nevydal  správcovi
výťažok zo speňaženia majetku povinného (úpadcu v konkurznom konaní), ktorý patrí do všeobecnej
(príslušnej) podstaty. Uvedeným postupom sa súdny exekútor JUDr. M. B. podľa navrhovateľa dopustil
závažného disciplinárneho previnenia podľa  §  220 ods.  2  Exekučného poriadku,  kedy porušil  §  3
Exekučného poriadku a § 48 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a navrhol aby disciplinárna komisia prostredníctvom



disciplinárneho  senátu  uložila JUDr.  M.  B.  disciplinárne  opatrenie  podľa  §  221  ods.  2  písm.  b)
Exekučného  poriadku.   Svoj  návrh  odôvodnil  nasledovne: Slovenskej  komore  exekútorov  bola
19.12.2014  doručená  sťažnosť  správcu  JUDr.  L.  J.  na  postup  súdneho  exekútora  JUDr.  M.  B.,
v exekučnom konaní EX 43/2005 vedenom proti povinnému F. K. - D. KB G., s miestom podnikania G.
Sťažovateľka  predmetnou  sťažnosťou  namietala,  že  vyhlásením  konkurzu  na  majetok  úpadcu  sa
predmetné exekučné konanie zastavilo a súdny exekútor mal výťažok zo speňaženia z dražby vo výške
xx € vydať správcovi na zahrnutie do súpisu majetku podstát úpadcu, pričom exekútor po vyhlásení
konkurzu na majetok úpadcu vyplatil v exekučnom konaní EX 43/2005 oprávnenému sumu vo výške
xx €. Exekučné konanie sp. zn. EX 43/2005 začalo 11.03.2005 doručením návrhu oprávneného: S. p.,
pobočka B. Súdny exekútor bol poverením Okresného súdu B. č. 5701 018949 z 29.03.2005 poverený
vymožením  povinnosti  uloženej  platobnými  rozkazmi,  ktoré  sú  exekučnými  titulmi.  Návrh
oprávneného  na  zriadenie  exekučného  záložného  práva  na  nehnuteľnosti  zapísané  v katastri
nehnuteľností  je  z 29.04.2005.  Dňa  29.04.2005  bol  podľa  §  168  Exekučného  poriadku  vydaný
exekučný  príkaz  na  zriadenie  exekučného  záložného  práva  na  nehnuteľnosti  zapísané  v katastri
nehnuteľností vedených katastrálnym úradom P., správa katastra B., kat. územie G., zapísané na LV č.
xx, a to parcely č. xx, č. xx, č. xx a č. xx, rodinný dom súp. č. xx nachádzajúci sa na parcele č. xx.
Exekučný  príkaz  sa  doručoval  katastrálnemu úradu  P.,  správa  katastra  B.  Súdny  exekútor  vykonal
17.02.2012  dražbu  nehnuteľností  vo  výlučnom  vlastníctve  povinného  F.  K.  podľa  §  134  a nasl.
Exekučného  poriadku  a príklep  udelil  vydražiteľovi  T.  K..  Uznesením  č.k.  4Er/114/2005-21  zo
17.09.2012  súd  pripustil,  aby  na  miesto  pôvodného  oprávneného  vstúpila  spoločnosť  R.  s.r.o..
Okresný súd B. uznesením č.k. 4Er/114/2005-42 zo 06.02.2013 schválil príklep udelený 17.02.2012
vydražiteľovi T. K. za najvyššie podanie vo výške xx €. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť
04.03.2013. Súdny exekútor vyplatil  03.12.2013 v exekučnom konaní EX 43/2005 oprávnenému: R.
s.r.o., B., IČO: xx, sumu vo výške xx €. Okresný súd P. uznesením č.k. 3K/22/2012-14 zo dňa 19.10.2012
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 29.10.2012 na návrh veriteľa rozhodol o začatí konkurzného
konania voči dlžníkovi. Uznesením č.k. 3K/22/2012-50 zo dňa 03.06.2013 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 07.06.2013 súd vyhlásil na majetok dlžníka F. K. nar. xx, podnikajúceho pod obchodným
menom F. K. - D. KB G., s miestom podnikania G., IČO: xx, konkurz a ustanovil JUDr. L. G. do funkcie
správcu. Podľa § 167 ods. 1 Exekučného poriadku na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností
sa  zriadi  exekučné  záložné  právo  zexekvovaním  nehnuteľnosti  zápisom  zriadenia  exekučného
záložného práva do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. V katastri nehnuteľností sa
zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku.  Podľa § 167 ods. 2 Exekučného
poriadku exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len
na návrh oprávneného.  Podľa  §  167 ods.  3  Exekučného poriadku  exekútor  poverený vykonaním
exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu
zrušenie  exekučného  záložného  práva.  Podľa  §  23  ods.  1  zákona  č.  7/2005  o konkurze
a reštrukturalizácii  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú začiatkom dňa, ktorý nasleduje po faktickom
zverejnení  uznesenia  v  Obchodnom  vestníku.  Podľa  §  48  ZKR  na  majetok  podliehajúci  konkurzu
nemožno počas  konkurzu  začať  konanie  o  výkon rozhodnutia  alebo exekučné konanie;  už  začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa vyhlásením konkurzu zastavujú. Ak v konaní
o  výkon  rozhodnutia  alebo  v  exekučnom  konaní  už  došlo  k  speňaženiu  majetku  podliehajúceho
konkurzu,  avšak výťažok ešte nebol  vyplatený oprávnenému, výťažok sa stáva súčasťou príslušnej
podstaty  a  trovy  konania  sú  pohľadávkou  proti  príslušnej  podstate;  ak  je  oprávneným  veriteľ
zabezpečenej  pohľadávky,  výťažok  exekútor  alebo  iný  vymáhajúci  orgán  vyplatí  veriteľovi
zabezpečenej pohľadávky do výšky jeho zabezpečenej pohľadávky, ako keby konkurz nebol vyhlásený.
Zriadenie  exekučného záložného práva k nehnuteľnosti  je  inštitút  exekučného konania,  ktorým sa
zabezpečuje peňažný nárok oprávneného. Tento inštitút nie je možné používať mimo exekučného
konania a ide o procesný zabezpečovací inštitút. Nakoľko zastavenie exekúcie je jedným z osobitných
dôvodov  zániku  exekučného  záložného  práva,  vyhlásením  konkurzu  na  majetok  zanikajú  účinky
exekučného záložného práva a veriteľ sa nestáva oddeleným veriteľom v konkurznom konaní len na



základe zriadenia exekučného záložného práva k nehnuteľnosti,  lebo ide o procesný zabezpečovací
inštitút, ktorý bol viazaný na exekúciu a jej zastavením zanikol.  Vyhlásením konkurzu sa zo zákona
exekučné konanie zastavuje a zrušuje sa exekučné záložné právo. Zriadené exekučné záložné právo na
majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi postavenie zabezpečeného veriteľa. Ide o právne
závery prijaté Najvyšším súdom SR vo viacerých svojich rozhodnutiach. Exekučné záložné právo nie je
pre účely zákona o konkurze a reštrukturalizácii  zabezpečovacím právom a zastavením exekučného
konania zároveň došlo aj k zániku exekučného záložného práva a teda oprávnený v exekučnom konaní
nebol  veriteľom  zabezpečenej  pohľadávky  s  poukazom  na  §  8  ZKR  a  §  48  ZKR.  Získaný  výťažok
z predaja  nehnuteľnosti  v exekučnom  konaní  je  zo  zákona  súčasťou  podstaty  a to  momentom
vyhlásenia konkurzu, ak nebol ešte vyplatený oprávnenému. Keďže k vyhláseniu konkurzu na majetok
úpadcu  došlo  08.06.2013  a v exekučnom  konaní  už  došlo  k speňaženiu  majetku  podliehajúceho
konkurzu, výťažok ešte nebol  vyplatený oprávnenému, výťažok sa stal  súčasťou podstaty.  Napriek
tomu súdny exekútor vyplatil oprávnenému výťažok, aj keď oprávnený v exekučnom konaní už nebol
veriteľom zabezpečenej pohľadávky. Vzhľadom na skutkový a právny stav veci je teda nesporné, že
disciplinárne obvinený konal po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu (aj keď exekučné konanie sa
ex  lege  zastavilo,  tu  poznamenávam,  že  už  začatím  konkurzného  konania  sa  exekučné  konanie
prerušilo)  a po  vyhlásení  konkurzu  vyplatil  03.12.2013  oprávnenému,  ktorý  nemá  v konkurznom
konaní  postavenie  veriteľa  zabezpečenej  pohľadávky,  peňažné  prostriedky  vo  výške  xx  €,  pričom
exekútor  zastavením  exekučného  konania  nebol  oprávnený  ďalej  vykonávať  exekučnú  činnosť
v konaní EX 43/2005. Podľa ustanovenia § 3 veta druhá Exekučného poriadku exekútor je pri výkone
svojej  činnosti  viazaný  len  Ústavou  Slovenskej  republiky,  ústavnými  zákonmi,  medzinárodnými
zmluvami podľa  čl. 7 ods. 2 a  5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní.
Disciplinárne  obvinený  takýmto  svojím  konaním  podľa  navrhovateľ  konal  v rozpore  so  zákonom.
Z vyššie  uvedených  skutočností  ako  aj  z predložených  dôkazov  je  má navrhovateľ  preukázané,  že
súdny exekútor JUDr. M. B. ako štátom určená a splnomocnená osoba na výkon exekučnej činnosti sa
dopustil  disciplinárneho  previnenia  v zmysle  §  220  ods.  2  Exekučného  poriadku.  Navrhované
disciplinárne  opatrenie  vychádza  z miery  zavinenia  súdneho  exekútora,  z povahy  porušených
povinností,  ako i zo  skutočnosti,  že  súdny exekútor  ako štátom určená a splnomocnená osoba na
vykonávanie núteného výkonu rozhodnutí musí konať len v rozsahu stanovenom zákonmi a takým
spôsobom,  aby  jeho  konanie  bolo  v súlade  s Ústavou  Slovenskej  republiky,  zákonmi  a inými
všeobecne  záväznými  predpismi  vydanými  na  ich  vykonanie.  Súdny  exekútor  má  v súvislosti
s výkonom exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa, pričom exekučnú činnosť musí vykonávať
len v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Disciplinárne obvinený súdny exekútor sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania vyjadril
prostredníctvom  svojho  právneho  zástupcu  vo  svojom  písomnom  stanovisku  zo  dňa  19.08.2015
v ktorom uviedol, že návrhom na začatie disciplinárneho konania mu dáva navrhovateľ za vinu to, že
po vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, som konal ďalej v exekučnom konaní sp. zn. EX 43/2005,
kedy  som  podľa  navrhovateľa  výťažok  rozvrhol  oprávnenému  a nevydal  správcovi  výťažok  zo
speňaženia majetku povinného (úpadcu v konkurznom konaní), ktorý patrí do všeobecnej (príslušnej )
podstaty. Toto tvrdenie navrhovateľa sa podľa disciplinárne obvineného nezakladá na pravde a ďalej
uviedol,  že po vyhlásení  konkurzu,   nevykonal žiaden úkon podľa Exekučného poriadku.  Posledný
úkon vykonaný v exekučnom spise Ex 43/2005 podľa Exekučného poriadku (ak neberiem do úvahy
vrátenie  poverenia  na  vykonanie  exekúcie),  bola  dražba  dňa  17.2.2012  (k vykonaniu,  ktorej  dal
prednostný záložný veriteľ súhlas) a následne dňa 19.3.2012  podľa §  148 ods. 1 EP zaslanie príklepu
na schválenie súdu. Ostatné listiny v exekučnom spise po tomto dátume sú už iba reakcie na Okresný
súd  B.,  Okresný   súd  P.,  výzvy  správkyne  konkurznej  podstaty  a podobne  a nie  úkony  v zmysle
Exekučného  poriadku.  Z predloženého  exekučného  spisu  nevyplýva,  že  som  vykonal  rozvrhové
pojednávania tak, ako to súdnemu exekútorovi ukladá § 154 Exekučného poriadku a teda nemohol
som sa dopustiť konania, ktoré mi dáva navrhovateľ za vinu. Podľa navrhovateľa som mal po vyhlásení
konkurzu, po dni 07.06.2013, podľa § 167 ods. 3 EP, do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť
príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného záložného práva. V tomto bode sa navrhovateľ
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riadne  nevysporiadal  s otázkou  zániku  záložného  práva  podľa  hmotnoprávneho  predpisu,  t.j.
Občianskeho zákonníka. Poukazujem na to, že do dňa vykonania dražby neexistovalo  a ani v súčasnej
dobe   nemám  vedomosť  o tom,   aby  bolo  ustanovenie  zákona,  ktoré  by  pojednávalo  o tom,  že
záložca,  ktorý  nadobudol  záložné  právo  podľa  EP  nemá  postavenie  záložného  veriteľa.  Sú  iba
rozhodnutia súdov o tom, že vyhlásením konkurzu záložné právo nadobudnuté  a existujúce ku dňu
vyhlásenia konkurzu zanikajú  a podľa  §  167 ods.  3 EP   je  exekútor   povinný do siedmich dní  od
zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného záložného práva.
Zrušiť je možné iba to, čo reálne jestvuje a nie to, čo zaniklo podľa hmotnoprávneho predpisu. Podľa §
151md ods. 1, písm. i/ Občianskeho zákonníka záložné právo zaniká ak sa vykonalo bez ohľadu na
rozsah uspokojenia veriteľa. Podľa § 150 ods. 2 EP   ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie (čo sa v
danom prípade aj stalo) a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti
ku dňu udelenia príklepu. Výťažok z dražby stačil  na uspokojenie prednostného záložného veriteľa
(Daňový  úrad  Bardejov)  a zvyšok  šiel  pre  oprávneného  (v  tom  čase  v poradí  druhého  záložného
veriteľa. V zmysle § 151md ods. 1 písm. i/ Občianskeho zákonníka došlo k zániku záložného práva
a preto  som  už  v čase  vyhlásenia  konkurzu  nemal  povinnosť  oznamovať  príslušnému  okresnému
úradu zrušenie  exekučného záložného práva,  lebo  v tom čase  už  záložné  právo  neexistovalo.   Je
potrebné zobrať do úvahy, že veritelia a to Daňový úrad B. a S. p. B. a následne jej právny nástupca
spoločnosť R., s. r. o.,  boli veriteľmi zabezpečených pohľadávok a to až do doby speňaženia zálohu, čo
s poukázaním na § 150 ods. 2 EP je dátum 17.02.2012. O tom, že záložné právo zaniklo, svedčí aj
aktuálny LV č. xx pre kat. úz. G., kde v časti C: Ťarchy nie je žiaden zápis. Navrhovateľ mi dáva ďalej za
vinu to,  že  som porušil  §  3  Exekučného poriadku,  ktorý  pojednáva  o tom,  že  exekútor  vykonáva
exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl.  7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej
republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vydanými na ich vykonanie a
rozhodnutím  súdu  vydaným  v  exekučnom  konaní.  Myslím  si,  že  aj  v tomto  prípade  navrhovateľ
pochybil. A podáva návrh na moje disciplinárne riešenie za to, že som dôsledne  dodržal § 48 zákona
č. 7/2005 Z. z. Zákonodarca zák. č. 348/2011 Z. z., ktorým sa mení a doplňuje zák. č.  7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  novelizoval  §  48  zák.  č.  7/2005  Z.  z.  s účinnosťou  od
1.1.2012  a to  tak,  že  súdnemu  exekútorovi   uložil  speňažený  výťažok  zo  založeného  majetku
patriaceho  do  podstaty  vyplatiť  veriteľovi  zabezpečenej  pohľadávky  do  výšky  jeho  zabezpečenej
pohľadávky, ako keby konkurz nebol vyhlásený. Je potrebné poukázať na to, že § 48  zák. č. 7/2005 Z.
z. pojednáva o zabezpečenom majetku, nerozlišuje medzi hnuteľným a nehnuteľným majetkom. V §
49 zák. č. 7/2005 Z. z. sa pojednáva o exekúcii nehnuteľného majetku. Vzhľadom k tomu, že exekúcia
nehnuteľného majetku môže byť jednak exekúciou zabezpečeného majetku, ale aj nezabezpečeného
majetku.  Ak  sa  jedná  o exekúciu  zabezpečeného nehnuteľného  majetku   musí   súdny   exekútor
akceptovať § 48 cit. zákona.  V tejto súvislosti poukazujem aj na komentár k § 48 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii  uverejnený  v PORADCA  11  -  12   rok  2012  str.  144  cit.“  Osobitný  postup  je
stanovený  pre  prípad,  že  oprávneným  v exekučnom  konaní  bol  veriteľ  zabezpečenej  pohľadávky.
Výťažok sa bez rozvrhu už v tomto štádiu konania vyplatí veriteľovi zabezpečenej pohľadávky do výšky
v ktorej bola zabezpečená. Novela zákon č. 348/2011 Z. z.  upresnila znenie tak, že oprávnenému musí
vyplatiť   priamo exekútor alebo iný vymáhajúci orgán (napr.  správca dane v daňovom exekučnom
konaní).  Ak je oprávneným veriteľ zabezpečenej pohľadávky, exekútor vydá výťažok po odpočítaní
trov exekúcie tomuto oprávnenému postupom a spôsobom, ako keby konkurz vyhlásený nebol. Ak po
uspokojení zabezpečenej pohľadávky zostali finančné prostriedky až tieto exekútor vydá správcovi.
Uvedené úkony exekútor vykonáva v súvislosti so zastavením exekučného konania, pretože vyhlásenie
konkurzu  je  zákonným  dôvodom  na  zastavenie  exekučného  konania.  Podľa  dôvodovej  správy  je
výťažok  možné vydať nielen zabezpečenému veriteľovi (teda  účastníkovi konkurzu) ale aj inému ako
obligačnému veriteľovi úpadcu. Tento postup vydania výťažku platí len pre uspokojenie oprávneného
z exekučného  konania  (veriteľa  zabezpečenej  pohľadávky)“.  Obdobný  názor  bol  vyslovený  aj
v publikácii  Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii od autora Milan Ďurica (3. prepracované
a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou. Výklad  právnej úpravy konaní začatých od



1. januára 2012 a po 1. januári 2012) str. 245 cit.: „ Ak v týchto konaniach došlo k speňaženiu majetku
podliehajúceho konkurzu, avšak výťažok ešte nebol vydaný oprávnenému, výťažok sa stáva súčasťou
príslušnej podstaty. Získaný výťažok je súčasťou podstaty ex lege, momentom vyhlásenia konkurzu,
teda zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, za predpokladu, že nebol
vydaný  do  podstaty.  Ak  oprávnený,  v prospech  ktorého  sa  výkon  rozhodnutia  alebo  exekúcia
vykonáva,  je  zabezpečený  veriteľ,  získaný  výťažok  sa  vyplatí  zabezpečenému veriteľovi,  ako  keby
konkurz nebol vyhlásený.“  V ďalšej časti autor poukazuje na rozhodnutia súdov SR a to či už NS SR
resp. ÚS SR. Jedná sa o rozhodnutia, ktoré boli vydané pred novelou zák. č. 7/2005 Z. z.  zákonom č.
348/2011 Z. z.. Predtým, než som pristúpil k vyplateniu záložných veriteľov, som danú problematiku
konzultoval aj s konkurznou sudkyňou predmetného konkurzu, o čom správkyňa bola informovaná.
Preto, aby súdny exekútor bol disciplinárne zodpovedný musia byť splnené aj formálne predpoklady
disciplinárnej zodpovednosti,  t.j.  subjekt,  subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka. V danom
prípade podľa môjho názoru chýba objekt, t.j. záujem chránený zákonom. V tomto prípade záujem
chránený  zákonom  o konkurze  a reštrukturalizácii.  Týmto  objektom  nie  je  správca  konkurznej
podstaty, ale veritelia úpadcu. Záujmom veriteľov je, aby ich pohľadávky boli čím skôr uspokojené,
aby zbytočne nečakali na svoje peniaze a aby ich pohľadávky neboli zbytočne znižované o trovy, ktoré
si uplatní správca. Z uvedených dôvodov navrhujem, aby disciplinárny senát rozhodol podľa § 228d
ods. 4 Exekučného poriadku tak, že súdny exekútor JUDr. M. B. nie je vinný a disciplinárne opatrenie
mu neuložil.

Disciplinárny senát na pojednávaní dňa 22.04.2016 vykonal dokazovanie z listín, ktoré tvorili
prílohy návrhu na začatie disciplinárneho konania, z vlastného dokazovania, z písomného vyjadrenia
disciplinárne  obvineného,  z  predloženého  exekučného  spisu  EX  43/05  a z výpovedí  účastníkov
pojednávania. 

Na pojednávaní dňa 22.04.2016 navrhol právny zástupca disciplinárne obvineného, aby sa
disciplinárny senát zaoberal  prejednaniu procesnej stránky veci spočívajúcej  v tom že konkurz bol
uverejnený 7.6.2013, dna 8.6.2013 bol prvý deň, kedy bol exekútor bol povinný poukázať výťažok
správcovi konkurz. podstaty. Dňa 9.6.2013 podľa jeho názoru začala plynúť 2 ročná lehota v  zmysle
ust.  §  223  ods.  2  Exekučného  poriadku  ktorá  uplynula  dňa  9.6.2015.  Nakoľko  návrh  na  začatie
disciplinárneho konania je z  17.6.2015 je toho názoru, že bol podaný po 2-ročnej lehote vyplývajúcej
z  §  223  ods.2  EP  a preto  navrhol  disciplinárne  konanie  zastaviť  v zmysle  §  228a  ods.  1  písm.  a)
Exekučného poriadku. Ďalej uviedol, že jeho mandantovi sa dáva za vinu, že po vyhlásení konkurzu na
majetok  dlžníka  som ďalej  konal  v EX  43/05.  Toto  tvrdenie  sa  podľa  jeho  názoru   nezakladá  na
objektívnej  skutočnosti, lebo až by sa mal vykonať rozvrh na základe Exekučného poriadku musel by
sa  vytýčiť  termín  rozvrhového  pojednávania,  predvolať  na  toto  rozvrhové  pojednávanie  subjekty
uvedené  v Exekučnom  poriadku  a takéto  listiny  v exekučnom  spise  EX  43/05  nie  sú.  Ďalej
v odôvodnení  poukazuje  na  §  167  oznámiť  katastru,  že  ZP  zaniklo.  Má  za  to,  že  táto  povinnosť
porušená nebola, lebo k zániku záložného práva došlo v zmysle Občianskeho zákonníka realizáciou
záložného práva na dražbe. Zo svojho pohľadu, nie si  je  vedomí porušenia Exekučného poriadku,
keďže po vyhlásení konkurzu jeho mandant v konaní nekonal. Pokiaľ poukázal peniaze subjektom, t.j.
daňovému  úradu  a  oprávnenému,  konal  tak  v zmysle  §  48  zákona  o konkurze,  ktoý  ukladá
exekútorovi poukázať finančné prostriedky tak ako keby konkurz nebol vyhlásený. Ďalej poukazuje
disciplinárnemu senátu, objektívnu stránku disciplinárneho  previnenia. Podľa jeho názoru podľa § 48
konkurz. zákona objektívnou stránkou sú záujmy záložných veriteľov. Myslím, že týmto paragrafom
zákonodarca sledoval to aby sa zrýchlil tok fin. prostriedkov v prospech záložných veriteľov a finančné
prostriedky neboli zbytočne poukazované cez správcov KP.

Následne disciplinárny senát zistil  nasledovný skutkový stav. V exekučnom konaní EX 43/05
bol  disciplinárne  obvinenému doručený dňa 11.03.2005  návrh  na  vykonanie  exekúcie  v prospech
oprávneného  S.  p.,  a.s.,  pobočka  B.  proti  povinnému  F.  K.,  G.,  IČO:  xx  o  zaplatenie  xx  Sk



s príslušenstvom.  Dňa  29.03.2005  vydal  Okresný  súd  B.  Poverenie  na  vykonanie  exekúcie  č.
5701018949  v č.k.  4Er  114/2005.  Dňa  29.04.2005  vydal  disciplinárne  obvinený  Upovedomenie
o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľnosti
vo vlastníctve  povinného evidovanú na  LV č.  xx  -  čiastočný,  okres  B.,  katastrálne  územie  G.  Dňa
13.10.2008 bol do exekučného spisu EX 43/05 doručený súhlas záložného veriteľa D. ú. B. k odpredaju
nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  povinného  v exekučnom  konaní.  Dňa  13.10.2008  vydal  disciplinárne
obvinený Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie  predajom  nehnuteľnosti  evidovanej  na  LV  č.  xx  vo  vlastníctve  povinného  v exekučnom
konaní.  Dňa  12.01.2012  vydal  Vyhlášku  o dražbe  nehnuteľnosti.  Dňa  17.02.2012  bola  spísaní
Zápisnica  o udelení  príklepu  na  dražbe  nehnuteľnosti  za  najvyššie  podanie  vo  výške  xx  €  a dňa
20.03.2012 bol na Okresný súd B. doručený návrh na schválenie príklepu na dražbe nehnuteľnosti.
Dňa  17.09.2012  vydal  Okresný  súd  v B.  v č.  k.:  4Er  114/2005  Uznesenie,  ktorým  pripustil  menu
účastníka konania na strane oprávneného, ktorým sa stala obchodná spoločnosť R. s.r.o., B., IČO: xx.
Dňa 06.02.2013 vydal Okresný súd B. v č. k.: 4Er 114/2005 Uznesenie, ktorým schvaľuje príklep na
dražbe  nehnuteľnosti  vykonanej   dňa  17.02.2012.  Predmetné  uznesenie  o schválení  príklepu
nadobudlo právoplatnosť  dňa 04.03.2013.   Dňa 23.07.2013 doručila  disciplnárne obvinenému do
exekučného  spisu  správkyňa  konkurznej  podstaty  JUDr.  L.  G.  Výzvu  na  poukázanie  finančných
prostriedkov zo dňa 15.07.2013. Uvedeným podaním vyzvala disciplinárne obvineného na poukázanie
finančných prostriedkov z dražby nehnuteľností na základe skutočnosti, že na povinného v exekučnom
konaní  bol  Uznesením  Okresného  súdu  v P.  č.k.:  3K/22/2012-50  vyhlásený  konkurz.  Predmetné
uznesenie  bolo  zverejnené  v Obchodnom  vestníku  č.  109/2013  zo  dňa  07.06.2013  a nadobudlo
právoplatnosť a stalo  sa vykonateľným v súlade s  § 199 ods.  9 zákona č.  7/2005 Z.  z.  o konkurze
a reštrukturalizácii  v znení  neskorších  predpisov  dňom  08.06.2013.  Dňa  09.09.2013  disciplinárne
obvinený  vrátil  v zmysle  §  44  Exekučného  poriadku  na  Okresný  súd  B.  Poverenie  na  vykonanie
exekúcie s poukazom na ustanovenie § 48 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
exekučné  konanie  bolo  zastavené.  Na  opakované  žiadosti  správkyne  konkurznej  podstaty  zo  dňa
08.11.2013  doručenej  do  exekučného  spisu  dňa  22.11.2013  a zo  dňa  12.05.2014  doručenej  do
exekučného  spisu  dňa  20.05.2014  disciplinárne  obvinený  súdny  exekútor  výťažok  z dražby  tejto
nevydal. Dňa 12.06.2014 doručil správkyni konkurznej podstaty prihlásenie pohľadávky proti podstate
zo  dňa  11.06.2014.  Z obsahu  textu  tejto  prihlášky  je  zrejmé,  že  disciplinárne  obvinený  výťažok
z dražby  nehnuteľnosti  poukázal  vo  výške  20.339,96  záložným veriteľom v zmysle  §  48  zákona  č.
7/2005  Z.  z.  o konkurze  a reštrukturalizácii.  Zvyšnú  časť  výťažku  z dražby  nehnuteľnosti  vo  výške
3.560,04 € predstavujú neuspokojené trovy exekúcie ktoré sú pohľadávkou proti podstate, ktorú si
týmto ako veriteľ uplatnil. 

Disciplinárny  senát  sa  zaoberal  otázkou  premlčania  uvedeného  disciplinárneho  skutku
a konštatuje,  že námietku premlčania nie je  možné uplatniť,  tak ako to navrhuje právny zástupca
disciplinárne  obvineného.  Návrh  na  začatie  disciplinárneho  konania  navrhovateľa  prezidenta
Slovenskej komory exekútorov bol doručený Slovenskej komore exekútorov dňa 17.06.2015. V zmysle
§ 223 ods. 2 Exekučného poriadku návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať podľa
tohto ustanovenia navrhovateľ do 12 mesiacom odo dňa, keď sa tento dozvedel o disciplinárnom
previnení,  najneskôr  do  dvoch  rokov  odo  dňa,  keď  došlo  k disciplinárnemu  previneniu,  t.  j.
subjektívna lehota je 12 mesiacov a plynie odo dňa, keď sa navrhovateľ o spáchaní disciplinárneho
previnenia  dozvedel.  Objektívna  lehota,  počítaná  od  spáchania  disciplinárneho  previnenia  je
dvojročná.  Nie  je  možné  sa  stotožniť  s názorom  právneho  zástupcu  disciplinárne  obvineného,  že
uvedené disciplinárne konanie je možné v zmysle § 228a ods. 1 Exekučného poriadku ako podané
oneskorene  zastaviť.  Dvojročnú  objektívnu  lehotu  na  podanie  návrhu  na  začatie  disciplinárneho
konania v predmetnej veci nemožno počítať od dátumu 08.06.2013, kedy bol v Obchodnom vestníku
zverejnené  uznesenie  o vyhlásení  konkurzu  na  majetok  dlžníka  ani  od  dátumu  09.06.2013,  kedy
predmetné  uznesenie  nadobudlo  právoplatnosť.  V zmysle  ustanovenia  §  199  ods.  9  Zákona
o konkurze  a reštrukturalizácii  za  deň  doručenia  súdneho  rozhodnutia  alebo  inej  písomnosti  sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Účinky tohto



zverejnenia  mali  za  následok  v spojení  s ustanovením  §  48  Zákona  o konkurze  a reštrukturalizácii
skutočnosť, na základe ktorej na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie, už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania
sa vyhlásením konkurzu zastavujú. Ak v konaní o výkon rozhodnutia alebo exekučnom konaní už došlo
k speňaženiu  majetku  podliehajúcemu  konkurzu,  avšak  výťažok  nebol  vyplatený  oprávnenému,
výťažok  sa  stáva  súčasťou  príslušnej  podstaty  a trovy  konania  sú  pohľadávkou  proti  príslušnej
podstate.  Na základe uvedenej skutočnosti a zákonného znenia disciplinárne obvinený ešte dňom
právoplatného  vyhlásenia  konkurzu  na  majetok  povinného  v exekučnom  konaní  nemohol  plniť
správkyni konkurznej podstaty. Tejto mohol a mal plniť až na základe doručenia jej výzvy s určením
účtu  na  vyplatenie  finančných  prostriedkov  patriacich  do  súpisu  majetku  konkurznej  podstaty.
Disciplinárny senát je  toho názoru, objektívna lehota začala plynúť až dátumom 23.07.2013, kedy
správkyňa konkurznej  podstaty  doručila  disciplinárne obvinenému do exekučného spisu  EX 43/05
výzvu na vyplatenie výťažku z dražby nehnuteľnosti aj s konkrétnym číslom účtu na plnenie zo dňa
15.07.2013.  Na  základe  tohto  disciplinárny  senát  konštatuje,  že  návrh  na  začatie  disciplinárneho
konania bol podaný v dvojročnej objektívnej lehote.

Disciplinárny  senát  sa  ďalej  zaoberal  otázkou  vyplatenia  finančných  prostriedkov  z dražby
nehnuteľnosti vykonanej v exekučnom konaní EX 43/05 oprávnenému v exekučnom konaní napriek
skutočnosti, že na majetok povinného bol právoplatne vyhlásený konkurz a exekučné konanie bolo
zastavené.  V zmysle ustanovenia § 48 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii skutočnosť, na základe
ktorej  na majetok podliehajúci  konkurzu nemožno počas konkurzu začať výkon rozhodnutia alebo
exekučné konanie,  už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa vyhlásením
konkurzu zastavujú. Ak v konaní o výkon rozhodnutia alebo exekučnom konaní už došlo k speňaženiu
majetku podliehajúcemu konkurzu, avšak výťažok nebol vyplatený oprávnenému, výťažok sa stáva
súčasťou  príslušnej  podstaty  a trovy  konania  sú  pohľadávkou  proti  príslušnej  podstate,  ak  je
oprávneným veriteľ zabezpečenej pohľadávky, výťažok exekútor alebo iný vymáhajúci orgán vyplatí
veriteľovi zabezpečenej pohľadávky do výšky jeho zabezpečenej pohľadávky, ako keby konkurz nebol
vyhlásený.  Uvedené  ustanovenie  oprávňuje  aplikovať  postup  pri  splnení  zákonných  podmienok
uvedených  v predmetnom  ustanovení  najmä  s poukazom  a v spojení  s ustanovením  §  9   Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii.  Na základe tohto ustanovenia zabezpečovacím právom sa na účely
tohto zákona rozumie záložné  právo,  zádržné právo,  zabezpečovací  prevod práva a zabezpečovací
prevod pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky. Pohľadávka zabezpečená
zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú
pohľadávku.  Disciplinárne  obvinený  vo  svojej  argumentácii  zle  aplikoval  uvedené  ustanovenie
právneho  predpisu,  kedy  považoval  pohľadávku  vymáhanú  v exekučnom  konaní  a zabezpečenú
exekučných  záložným  právom  na  nehnuteľnosti  ako  pohľadávku  zabezpečenú  podľa  §  8  Zákona
o konkurze  a reštrukturalizácii  (ďalej  len  ZKR).  Disciplinárny  senát  vychádza  zo  zákonného  znenia
a ustálenej  súdnej  praxe,  že  zriadené  exekučné  záložné  právo  na  majetok  patriaci  do  konkurzu
nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa.

Disciplinárny senát s poukazom na ust. § 8 ZKR dospel k záveru, že exekučné záložné právo nie
je pre účely ZKR zabezpečovacím právom, pretože podľa ust.  § 48 ZKR sa začaté konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania vyhlásením konkurzu zastavujú. Zastavenie exekučného konania
zo zákona má teda bezprostredné právne dôsledky aj  na v  exekučnom konaní  zriadené exekučné
záložné právo, ktoré stráca po zastavení exekučného konania svoje zákonné opodstatnenie a v ďalšom
sa  nevykonáva.  Keďže  začatím  konkurzného  konania  došlo  k  zastaveniu  exekučného  konania,  na
základe  ktorého  bolo  zriadené  exekučné  záložné  právo  v  prospech  žalobcu.  So  zastavením
exekučného konania zároveň došlo aj k zániku exekučného záložného práva.

Zastavením exekučného konania súčasne dochádza aj k zániku exekučného záložného práva.
Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj ust. § 167 ods. 3 zák. č. 233/1995 Z. z. ( Exekučný poriadok ), podľa
ktorého exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmych dní od zastavenia exekúcie
oznámiť príslušnej správe katastra zrušenie exekučného záložného práva.

Zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti  je  inštitútom exekučného konania,
ktorým sa zabezpečuje právny nárok oprávneného a nie je  možné ho používať mimo exekučného



konania, nakoľko ide výlučne o procesný zabezpečovací inštitút. Vyhlásením konkurzu sa exekučné
konanie  zastavuje  (  nie  prerušuje  )  a  exekučné  záložné  právo,  ktoré  bolo  zriadené  pre  účely
exekučného konania sa zo zákona zrušuje a stráca svoj právny základ.

Podľa  ust.  §  167  ods.  1  Exekučného  poriadku  na  nehnuteľnosť  zapísanú  v  katastri
nehnuteľností  sa  zriadi  exekučné  záložné  právo  zexekvovaním  nehnuteľnosti  zápisom  zriadenia
exekučného  záložného  práva  do  katastra  nehnuteľností  podľa  osobitných  predpisov.  V  katastri
nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku.

Podľa  ust.  §  167  ods.  2  Exekučného  poriadku  Exekučné  záložné  právo  na  nehnuteľnosť
zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného.

Podľa  ust.  §  167  ods.  3  Exekučného poriadku  exekútor  poverený  vykonaním  exekúcie  je
povinný do siedmich dní  od zastavenia  exekúcie  oznámiť  príslušnému okresnému úradu zrušenie
exekučného záložného práva.

S poukazom  na ust. § 8 ZKR má disciplinárny senát za to, že exekučné záložné právo nie je pre
účely zákona o konkurze a reštrukturalizácii zabezpečovacím právom, pretože podľa ust. § 48 ZKR sa
začaté  konania  o  výkon  rozhodnutia  alebo  exekučné  konania  vyhlásením  konkurzu  zastavujú.
Zastavenie exekučného konania zo zákona má teda bezprostredné právne dôsledky aj na v exekučnom
konaní zriadené exekučné záložné právo, ktoré stráca po zastavení exekučného konania svoje zákonné
opodstatnenie a v ďalšom sa nevykonáva. Keďže začatím konkurzného konania došlo k zastaveniu
exekučného konania, na základe ktorého bolo zriadené exekučné záložné právo v prospech žalobcu.
Zastavením  exekučného  konania  zároveň  došlo  aj  k  zániku  exekučného  záložného  práva.  V  čase
podania prihlášok žalobcu do konkurzu pohľadávky žalobcu už teda nemohli byť zabezpečené týmto
exekučným záložným právom.

Zriadenie  exekučného  záložného  práva  k  nehnuteľnosti  je  inštitút  exekučného  konania,
ktorým sa  zabezpečuje  peňažný  nárok  oprávneného.  Tento  inštitút  nie  je  možné  používať  mimo
exekučného konania a ide o procesný zabezpečovací inštitút. Nakoľko zastavenie exekúcie je jedným z
osobitných dôvodov zániku exekučného záložného práva, vyhlásením konkurzu na majetok zanikajú
účinky  exekučného  záložného  práva  a  správca  konkurznej  podstaty  nehnuteľnosť,  na  ktorú  bolo
zriadené exekučné záložné právo, speňaží. Veriteľ potom, ako jeho pohľadávka nebola uspokojená v
rámci exekučného konania, nestáva sa oddeleným veriteľom v konkurznom konaní len na základe
zriadenia exekučného záložného práva k nehnuteľnosti, lebo ide o procesný zabezpečovací inštitút,
ktorý  bol  viazaný  na  exekúciu  a  jej  zastavením  zanikol.  S  týmto  následkom  počíta  aj  Exekučný
poriadok, keď v ust. § 167 ods. 3 Exekučného poriadku ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť do
siedmich dní  od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného
záložného práva. Keďže vyhlásením konkurzu sa exekučné konanie zastavuje, exekučné záložné právo,
ktoré je zriadené pre účely exekučného konania, stráca svoj právny základ.

Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné
právo.  Zriadené  exekučné  záložné  právo  na  majetok  patriaci  do  konkurzu  nevytvára  veriteľovi  v
konkurznom konaní postavenie zabezpečeného ( oddeleného ) veriteľa.

Na  základe  vyššie  uvedeného  sa  disciplinárny  senát  zhodol  s návrhom  na  začatie
disciplinárneho  konania  a má  za  to,  že  disciplinárne  obvinený  súdny  exekútor  nemal  splnené
materiálne predpoklady na  aplikovanie  ustanovenie § 48 ZKR a nemal  a nemohol  vydať výťažok
z dražby  nehnuteľnosti  oprávnenému  v exekučnom  konaní,  ktorý  patrí  do  všeobecnej  podstaty
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Pri  posudzovaní výška a rozsahu disciplinárneho opatrenia osobe disciplinárne obvineného
súdneho exekútora, ktorý vykonáva exekučnú činnosť od roku 1998, zavážila aj skutočnosť, že proti
tomuto nebolo k dnešnému dňu vedené žiadne disciplinárne konanie.

V zmysle ustanovenia § 228b ods. 3 Exekučného poriadku, ak disciplinárny senát rozhodne, že
disciplinárne  obvinený  je  vinný,  má  navrhovateľ  a komora  voči  exekútorovi,  proti  ktorému  bolo
vedené  disciplinárne  konanie,  nárok  na  náhradu  účelne  vynaložených  nákladov,  ktoré  im  vznikli
a ktoré znášali v disciplinárnom konaní.



V zmysle § 228c ods. 3 Exekučného poriadku o trovách komory, ktoré sa majú nahradiť podľa
tohto zákona, disciplinárny senát rozhodne bez návrhu.

Vyúčtovanie trov disciplinárneho konania je upravené v zmysle Smernice SKE o odmeňovaní
a vyúčtovaní  nákladov  členom  disciplinárnej  komisie  a členov  disciplinárneho  senátu,  ktorá  bola
schválená Prezídiom SKE dňa 15.12.1999 a nadobudla účinnosť dňa 01.01.2000, v zmení Dodatku č. 1
schválenom Prezídiom SKE 16.10.2013 účinným 16.10.2013 a Dodatku č. 2 schválenom Prezídiom SKE
16.03.2015, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.03.2015. 

V     zmysle tejto smernice je vyúčtované:
-odmena povereného člena 9. DS DK SKE JUDr. René Matuška  celkom vo výške  xx €
(odmena povereného člena 9. DS podľa čl. III. ods. 2 Smernice vo výške xx €, odmena za prípravu
pojednávania, zasadnutie DS a vyhotovenie rozhodnutia podľa čl. III, ods. 3 Smernice vo výške xx,- €,
náklady spojené s vedením spisu podľa čl.  II.  písm. e) smernice vo výške xx,-  €, cestovné náklady
v zmysle zákona č. 119/92 Zb., vo výške xx €) 
-odmena predsedu 9. DS DK SKE JUDr. Estera Verešová  celkom vo výške xx €
(odmena člena 9. DS v zmysle č. III. ods. 3 Smernice vo výške xx,-€, cestovné náklady v zmysle zákona
č. 119/92 Zb., vo výške xx €)
-odmena člena 9. DS DK SKE JUDr. Dušan Noskovič  xx,- €
(odmena člena 9.DS zmysle č. III. ods. 3 Smernice vo výške xx,-€, cestovné náklady v  zmysle zákona č.
119/92 Zb., vo výške xx €))
-odmena predsedu DK SKE JUDr. Boris Gerbery   xx- €
(odmena predsedu DK SKE podľa č. III. Ods. 1 Smernice  xx,- €)

Trovy  disciplinárneho  konania  vo  výške  xx  €  znáša  disciplinárne  obvinený  JUDr.  M.  B.,
Exekútorský úrad S.,  na účet Slovenskej komory exekútorov vedený v Prima banke Slovensko, a. s., č.
účtu xx, VS:1715.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil

disciplinárneho previnenia, možno podať opravný prostriedok v lehote 15 dní  od doručenia na súd.
Podanie opravného prostriedku má odkladný účinok.

V Bratislave dňa 22.04.2016 JUDr. René Matuška
     poverený člen 

            9. disciplinárneho senátu

  








