
Zásady hospodárenia 

 Slovenskej komory exekútorov 

 
 
Konferencia exekútorov Slovenskej komory exekútorov na základe § 213 ods. 4 písm. h) zák. č. 233/1995 Z. 
z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len EP) a o zmene a doplnení ďalších zákonov schvaľuje 
tieto zásady hospodárenia komory. 

 
Úvodné ustanovenia 

 
§ 1 

 
1/ Komora exekútorov je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie 
ich zoznam. 
2/ Komora je právnickou osobou, ktorá hospodári so svojim majetkom podľa týchto zásad hospodárenia, 
ktorého zdrojmi sú: 
a) poplatky za odborné skúšky, 
b) pokuty platené členmi, uložené v disciplinárnom konaní, 
c) dotácie, subvencie, dary a iné plnenia fyzických a právnických osôb, 
d) úhrady za služby poskytnuté komorou, 
e) finančné príspevky a peňažné úhrady, ktoré platia členovia komory: 
    - ročný členský príspevok, 
    - iné poplatky, 
f) úroky z omeškania za oneskorené realizácie poplatkov, príspevkov a úhrad. 
Komora kryje výdavky na zabezpečenie svojej činnosti a na zabezpečenie rozvoja exekútorstva zo svojich 
príjmov. 
3. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú majetok komory, nadobúdanie a prevody vlastníctva, prenechávanie 
majetku do užívania právnickým alebo fyzickým osobám, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami, 
majetkovými právami a finančnými prostriedkami, ako aj pravidlá tvorby a čerpania rozpočtu komory. 
 

Majetok komory 
 

§ 2 
 

1. Majetkom komory sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve komory, majetkové práva komory 
a majetkové práva právnických osôb, založených komorou. 
2. S majetkom komory sú oprávnené nakladať 
a) Konferencia exekútorov, 
b) Prezídium komory, 
c) spoločnosti založené komorou v súlade so spoločenskou zmluvou, zriaďovacou listinou, prípadne nadačnou 

listinou. 
3. Majetok komory sa má zveľaďovať, zhodnocovať a zachovať vo svojej celkovej hodnote v zásade 

nezmenšený. Darovanie nehnuteľného majetku iným osobám je neprípustné. 
4. Majetok komory možno použiť najmä na: 
a) výkon samosprávy komory, 
b) vzdelávacie aktivity komory. 
5. Majetok komory určený na výkon samosprávy možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb 
členov komory a na činnosť orgánov komory. 
Správa a údržba majetku komory je povinnosťou prezídia komory a financuje sa zo schváleného rozpočtu 



komory.  
 

Nadobúdanie a prevody vlastníctva komory 
 

§ 3 
 
1.  Komora môže nadobúdať majetok – hnuteľný a nehnuteľný majetok – od právnických aj fyzických osôb 

zmluvou, a to odplatne, aj bezodplatne. Prevody majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú 
zmluvne a za odplatu 

2. Nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľného majetku podliehajú vždy schváleniu Konferenciou 
exekútorov. Schváleniu Konferenciou exekútorov podliehajú aj nadobúdanie a prevody investičného majetku 
nad hodnotu 9.958,18 eura /300.000,- Sk/. V ostatných prípadoch rozhoduje Prezídium komory; ak pre tento 
účel zriadi výberovú komisiu, rozhoduje na základe odporúčania tejto komisie. 

 
Prenechávanie majetku komory do užívania 

 
§ 4 

 
1. Komora môže veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh (neupotrebiteľný a prebytočný  

majetok), prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe, a to zásadne 
odplatne.  
Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä: 
a) presnú špecifikáciu majetku, 
b) čas užívania, 
c) výšku odplaty za užívanie, 
d) podmienky užívania vrátane podmienok odstúpenia od zmlúv. 

2. Prenechať majetok komory na dočasné užívanie možno len v prípadoch, ak je jeho užívanie v komore pre 
ňu ekonomicky nevýhodné. 

3. Uzatváranie týchto zmlúv patrí do rozhodovacej právomoci Prezídia komory. 
 

Práva orgánov komory pri nakladaní s majetkom komory 
 

§ 5 
 
    S majetkom komory nakladá Konferencia exekútorov a Prezídium komory. 
1. Konferencia exekútorov schvaľuje vždy: 
    prijatie úveru alebo pôžičky 
2. Prezídium komory schvaľuje vždy: 
    a) vzájomné započítanie pohľadávok, 
     b) dohodu o splátkach, ak je lehota splatnosti dlhšia ako 3 mesiace, 
     c) obstaranie finančných investícií, 
     d) výdavky v súlade s rozpočtom komory presahujúce v každom jednotlivom prípade sumu 1.659,70 eura 

/50.000,- Sk/. 
3.  Zo závažných dôvodov je možné celkom alebo čiastočne odpísať pohľadávku v súlade so zákonom,   

najviac však do výšky, ktorú v každom prípade posúdi Prezídium komory. 

 
Rozpočet komory 

 
§ 6 

 
1. Komora financuje svoju činnosť v súlade s rozpočtom komory, schváleným Konferenciou exekútorov 

v ročnom vyjadrení. 



2. Rozpočet je záväzný vo výdavkovej časti tak v úhrne, ako aj podľa jednotlivých kapitol. 
3. Prezídium komory predkladá návrh rozpočtu komory na schválenie Konferencii exekútorov. 

 
Nakladanie s finančnými prostriedkami a finančnou hotovosťou 

 
§ 7 

 
1. Komora má zriadený bankový účet pre účely bezhotovostných platieb. V prípade dočasne voľných 

finančných prostriedkov zriadi termínovaný účet na základe schválenia Prezídiom komory. 
2. Komora má zriadenú pokladňu na financovanie bežných výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu.   

Zriadenie pokladnice podlieha schváleniu Prezídia komory. 
3. Denná pokladničná hotovosť kancelárie komory nesmie presiahnuť sumu 2.655,51 eura /80.000,- Sk/. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
§ 8 

 
1. Komora je povinná zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať svoj majetok. 
    Prezídium komory je povinné: 
    - zisťovať a evidovať majetok komory, 
    - udržiavať a užívať majetok komory, 
    - chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím, 
    - viesť majetok v predpísanej evidencii, 
    - používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku komory. 
2. Všetky úkony orgánov komory pri nakladaní s majetkom komory podľa týchto zásad musia byť  písomné, 

inak sú neplatné. 
3. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Konferencia exekútorov. 
4. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť schválením Prezídiom Slovenskej komory exekútorov dňa 15. decembra 

2005 v Bratislave. 
5.  Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť schválením Konferencie súdnych exekútorov dňa 12. februára 2018 vo 

Vyhniach 
 
 
 
 
       JUDr. Ing. Miroslav Paller, v. r. 

        prezident Slovenskej komory exekútorov    


