
Slovenská komora exekútorov
Disciplinárna komisia
Disciplinárny senát č. 5. DS č.k.:  DK 3/2016   

0000001572902

R o z h o d n u t i e

Disciplinárny senát č.5DS v zložení JUDr. Ivan Varga, predseda senátu, JUDr. Jozef Ďurica, člen senátu, JUDr. Stanislav 
Laifer, člen senátu vo veci disciplinárneho konania navrhovateľa: JUDr. Ing. Miroslav Paller,  prezident Slovenskej komory 
exekútorov, Šustekova 49, 851 04,  Bratislava proti disciplinárne obvinenému : Mgr. K. S. súdna exekútorka, Exekútorský 
úrad D. S., o uloženie disciplinárneho opatrenia takto:

r o z h o d o l

Disciplinárne obvinená Mgr. K. S. súdna exekútorka, Exekútorský úrad D. S.,  sa 

uznáva vinnou

z dôvodu,  že  sa  dopustila   disciplinárneho  previnenia  v  zmysle  ustanovenia  §  220  ods.   z.č.  233/1995  Z.z.  o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti  /ďalej len EP/ v platnom znení,  pretože sa nezúčastnila v roku 2015 žiadneho odborného
vzdelávania,  ktoré sa konali dňa 12.02.2015 a 18.11.2015 čím porušila ust. § 212 ods. 5 EP v spojení s ust. §1 ods. 3 smernice
SKE o vzdelávaní súdnych exekútorov exekútorských koncipientov,

za čo sa jej ukladá

disciplinárne opatrenie v zmysle § 221 ods. 1 písm. a) – pokarhanie 

Disciplinárne obvinená je v zmysle § 228c EP povinná uhradiť Slovenskej komore exekútorov trovy disciplinárneho konania vo
výške xx EUR.

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 23.02.2016 bol  v zmysle § 223 ods. 1 z.č.: 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom 
znení / ďalej len EP/ doručený Slovenskej komore exekútorov Návrh na začatie disciplinárneho konania navrhovateľa: JUDr. 
Ing. Miroslav Paller,  prezident Slovenskej komory exekútorov, Šustekova 49, 851 04,  Bratislava proti disciplinárne 
obvinenej : Mgr. K. S. súdna exekútorka, Exekútorský úrad D. S.  

Predmetom návrhu bolo začatie disciplinárneho konania proti disciplinárne obvinenej pre disciplinárne previnenie
spočívajúce v tom, že sa ako súdna exekútorka nezúčastnila odborných školení poriadaných SKE v roku 2015.

Navrhovateľ navrhol po vykonaní dokazovania uznať disciplinárne obvinenú vinnou za zavinené porušenie ustanovení
EP zo zavineného disciplinárneho previnenia v zmysle § 220 ods. EP a uložiť jej disciplinárne opatrenie v zmysle § 221 ods. 1
EP.

Dňa  06.06.2016bola  disciplinárne  obvinenej  doručená  výzva  v zmysle  §  227  ods.1  na  vyjadrenie  sa  k návrhu
navrhovateľa. Disciplinárne obvinená dňa sa k návrhu nevyjadrila.

Disciplinárny senát vytýčil pojednávanie vo veci na deň 28.06.2016 o 10:00 hod. 
Disciplinárne obvinená sa predmetného pojednávania nezúčastnila ani prostredníctvom právneho zástupcu.
Disciplinárny senát vykonal dokazovanie a dospel k týmto záverom:

Návrh na začatie disciplinárneho konania bol riadne doručený disciplinárne obvinenej s výzvou, aby sa k nemu vyjadrila
v zákonnej  lehote.  Disciplinárne obvinená sa k návrhu nevyjadrila,  neuviedla žiadne skutočnosti,  ktoré by preukazovali,  že
k disciplinárnemu previneniu nedošlo .

Oboznámil sa e-mail SKE zo dna 07.01.2016, ktorým sa SKE dotazovala disciplinárne obvinenej, aby oznámila dôvoď
neúčasti na odbornom vzdelávaní súdnych exekútorov v roku 2015 s doložením ospravedlnenia.

Na predmetnú e-mailovú komunikáciu disciplinárne obvinená nereagovala.

Bolo  zistené,  že  e-mailova  adresa  disciplinárne  obvinenej  vyplýva  z oficiálneho  zoznamu  exekútorov,  vedenom
Slovenskou komorou exekútorov..

Bolo preukázané, že v roku 2015 boli organizované SKE dve odborné školenia, dňa 12.02.2015 Hotel Partizán Brezno,
a 18.11.2015 Hotel Sitno Vyhne. 

Z výpovede navrhovateľa vyplýva,  že pozvánka bola v písomnej forme doručovaná disciplinárne obvinenej vrátane
elektronickej formy doručenia.

VZ: Rozhodnutie DS



Z prezenčných listín z týchto odborných vzdelávaní vyplýva, že disciplinárne obvinená sa týchto odborných vzdelávaní
nezúčastnila. 

V zmysle § 12 ods.5 EP Exekútor je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti
potrebné  na  riadny  výkon  exekučnej  činnosti.  Exekútor  a  exekútorský  koncipient  sú  povinní  zúčastňovať  sa  vzdelávania
organizovaného  komorou;  vzdelávania  sa  podľa  potreby  môže  bez  povinnosti  úhrady  nákladov  vzdelávania  zúčastniť  aj
zástupca ministerstva. Podrobnosti o vzdelávaní exekútorov a exekútorských koncipientov upraví vnútorný predpis komory.

V zmysle § 3 ods. 3 Smernice SKE o vzdelávaní exekútorov a exekútorských koncipientov je súdny exekútor  povinný
počas kalendárneho roka absolvovať minimálne jedno podujatie organizované VK SKE. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na
súdnych exekútorov, ktorí majú pozastavenú činnosť (v zmysle ustanovenia § 222 Exekučného poriadku) alebo prerušenú
činnosť (v zmysle ustanovenia § 15a Exekučného poriadku).

Vykonaným dokazovaním bolo zistené,  že disciplinárne obvinená sa v roku 2015 odborných školení  nezúčastnila,
dôvod svojej neúčasti neuviedla , čím porušila povinnosť súdneho exekútora obsiahnutú v § 12 ods. 5 EP v spojení s § 3 ods. 3
Smernice vzdelávaní exekútorov a exekútorských koncipientov a preto disciplinárny senát rozhodol tak ako je to uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.

Podľa čl. II smernice trovami disciplinárneho konania sú:
a) odmena predsedu disciplinárnej komisie,
b) odmena predsedu disciplinárneho senátu,
c) odmena členov disciplinárneho senátu,
d) náhrady v zmysle zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení,
e)  hotové  výdavky  predsedu  disciplinárneho  senátu  alebo  ním  povereného  člena  senátu,  v  súvislosti  s  organizáciou
disciplinárneho pojednávania (napr.  telekomunikačné poplatky,  poštovné,  prenájom pojednávacej  miestnosti  a pod.)  a to v
skutočnej výške, minimálne však xx,- EUR,
f) trovy právneho zastúpenia.

Podľa čl. III ods. 1 smernice odmena predsedu disciplinárnej komisie je stanovená vo výške xx,- EUR za každý prijatý
návrh.

Podľa čl.  III  ods. 2 smernice odmena predsedu disciplinárneho senátu je stanovená vo výške xx,- EUR za každý
prejednaný disciplinárny prípad.

Podľa čl.  III  ods.  3  smernice odmena členov disciplinárneho senátu (vrátane predsedu disciplinárneho senátu)  je
určená za každú aj začatú hodinu zasadnutia disciplinárneho senátu vo výške xx,-EUR.

Podľa čl. III ods. 4 smernice členovia disciplinárneho senátu majú nárok na vyúčtovanie cestovných náhrad v zmysle
zák. č. 283/2002 Z.z., a to:
a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b) náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie,
c) stravné,
d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.

V zmysle uvedenej smernice je vyúčtovanie trov disciplinárneho konania nasledovné:

Predseda Disciplinárnej komisie SKE JUDr. Boris Gerbery xx EUR

Predseda disciplinárneho senátu č. 1DS JUDr. Ivan Varga xx EUR

Člen disciplinárneho senátu č. 1DS JUDr. Stanislav Laifer xx EUR

Člen disciplinárneho senátu č. 1DS JUDr. Jozef Ďurica xx EUR

xx EUR

Trovy disciplinárneho konania predsedu disciplinárnej komisie bola stanovená podľa čl. III ods. 1 smernice vo výške xx,- EUR
za 1 prijatý návrh v tomto disciplinárnom konaní.

Trovy  disciplinárneho  konania  predsedu  disciplinárneho  senátu  boli  stanovené  na  xx  EUR  a pozostávajú
z nasledovných položiek : odmena predsedu disciplinárneho senátu za prejednaný prípad podľa čl. III ods. 2 smernice  xx EUR,
odmena podľa čl. III ods. 3 smernice xx EUR (1 hodina x xx EUR), hotové výdavky predsedu disciplinárneho senátu podľa čl. II
písm. e) smernice v sume xx EUR a podľa čl. III, ods. 4 smernice cestovné náhrady  xx EUR.

Trovy člena disciplinárneho senátu boli stanovené na xx EUR a pozostávajú z odmeny člena disciplinárneho senátu
podľa čl. III ods. 3 smernice v sume xx EUR (1 hodina x xx EUR) a podľa čl. III, ods. 4 smernice cestovné náhrady  v sume xx
EUR.

            Vzhľadom na vyššie uvedené disciplinárny senát rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať  opravný prostriedok do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súd.

V Bratislave, dňa:  28.06.2016

JUDr. Ivan Varga 
predseda  5. Disciplinárneho senátu

VZ: Rozhodnutie DS
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