SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV
Disciplinárna komisia
Šustekova 49, 851 04 Bratislava 5
Disciplinárny senát č. 3

č.k.: DK 13/2020

Rozhodnutie

Disciplinárny senát č. 3 disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov v zložení z predsedu
JUDr. Evy Šajánkovej, a členov JUDr. Borisa Gerberyho a JUDr. Martina Hermanovského
v disciplinárnej veci vedenej proti JUDr. xxx., súdnemu exekútorovi, so sídlom Exekútorského úradu
vo xxx, zastúpený advokátskou kanceláriou xxx, zapísaný v xxx, na verejnom zasadnutí konanom dňa
26.11.2020
rozhodol:
Vo veci disciplinárneho konania súdneho exekútora JUDr. xxx so sídlom Exekútorského úradu vo xxx,
v súlade s ust. § 228a ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku /ďalej len EP/, disciplinárne konanie
sa zastavuje
pre disciplinárne previnenie podľa návrhu na začatie disciplinárneho konania zo dňa 10.06.2020,
doručený Slovenskej komore exekútorov dňa 12.06.2020 na tom skutkovom základe, že ako predseda
disciplinárneho senátu dňa 27.12.2017 prevzal disciplinárny spis DK xxx spolu s ODK xxx a ďalšími
prílohami na základe rozhodnutia odvolacej disciplinárnej komisie zo dňa 24.10.2017, ktorým odvolací
disciplinárny senát rozhodol, že rozhodnutie č. DK xxx zo dňa 15.08.2011 sa ruší a vec vracia na ďalšie
prejednanie a nové rozhodnutie prvostupňovému disciplinárnemu senátu, tento ako predseda
príslušného prvostupňového disciplinárneho senátu nekonal, až do dňa 02.04.2019, kedy určil termín
zasadnutia disciplinárneho senátu bez ústneho pojednávania, na ktorom tento senát vydal rozhodnutie
č.k. xx, ktorým zastavil disciplinárne konanie voči exekútorovi z dôvodu uplynutia jednoročnej
prekluzívnej lehoty pre vydanie rozhodnutia v zmysle §226 písm. c/ Exekučného poriadku účinného
do dňa 31.03.2017
pretože návrh na začatie disciplinárneho konania bol podaný oneskorene.
Trovy disciplinárneho konania vo výške xxx EUR znáša Slovenská komora exekútorov.
Odôvodnenie
Navrhovateľ ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková, doručil dňa 12.06.2020
Slovenskej komore exekútorov, Disciplinárnej komisii SKE návrh na začatie disciplinárneho konania
voči JUDr. xxx, súdnemu exekútorovi, Exekútorský úrad so sídlom xxx, pretože po tom, čo si ako
predseda disciplinárneho senátu dňa 27.12.2017 prevzal disciplinárny spis DK xxx spolu s ODK xxx
a ďalšími prílohami na základe rozhodnutia odvolacej disciplinárnej komisie zo dňa 24.10.2017,
ktorým odvolací disciplinárny senát rozhodol, že rozhodnutie č. xxx zo dňa 15.08.2011 sa ruší a vec
vracia na ďalšie prejednanie a nové rozhodnutie prvostupňovému disciplinárnemu senátu, tento ako
predseda príslušného prvostupňového disciplinárneho senátu nekonal, až do dňa 02.04.2019, kedy
určil termín zasadnutia disciplinárneho senátu bez ústneho pojednávania, na ktorom tento senát vydal
rozhodnutie č.k. xxx, ktorým zastavil disciplinárne konanie voči exekútorovi z dôvodu uplynutia

jednoročnej prekluzívnej lehoty pre vydanie rozhodnutia v zmysle §226 písm. c/ Exekučného poriadku
účinného do dňa 31.03.2017 a teda v období od 28.12.2017 do 02.04.2019, t.j. v trvaní 1 roka, 3
mesiacov a 5 dní spôsobil prieťahy v predmetnom disciplinárnom konaní a tým sa mal dopustiť
disciplinárneho previnenia podľa ustanovenia §220 ods. 2 Exekučného poriadku a navrhoval po
vykonaní dokazovania vydať rozhodnutie, ktorým by mu uložil podľa ust. §221 ods. 2 písm. b/
Exekučného poriadku disciplinárne opatrenie a to peňažnú pokutu vo výške 3.310,-EUR.
Disciplinárna vec bola prostriedkami náhodného prideľovania pridelená dňa 12.06.2020
disciplinárnemu senátu 3 disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov /ďalej len SKE/,
ktorého členom bol aj disciplinárne obvinený súdny exekútor JUDr. xxx, ktorý bol následne po žiadosti
predsedu tretieho senátu dňa 22.06.2020, adresovanej predsedovi disciplinárnej komisie SKE
nahradený zástupcom JUDr. xxx.
Disciplinárne obvinený JUDr. xxx sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania vyjadril
prostredníctvom svojho právneho zástupcu, na základe doručenej výzvy /§226 ods. 1 EP/ na vyjadrenie
sa k tomuto v zákonom ustanovenej 15- dňovej lehote, pričom svoje vyjadrenie doplnil o vyjadrenie,
ktoré predsedovi senátu doručil dňa 18.11.2020.
Ústne pojednávanie bolo nariadené v zmysle ustanovenia §226 ods. 5 EP na deň 05.11.2020
a účastníkom konania doručené do vlastných rúk dňa 26.10.2020. Predseda senátu dňa 30.10.2020,
z objektívnych dôvodov a zároveň z opodstatnenej obavy z vývoja zdravotnej situácie na Slovensku
odročil ústne pojednávanie a určil ústne pojednávanie Rozhodnutím na deň 26.11.2020 o 11.00 hod
v sídle SKE, ktoré Ministerstvu spravodlivosti SR doručil dňa 04.11.2020 a disciplinárne obvinenému
05.11.2020.
Z exekučného poriadku vyplýva senátu DK SKE povinnosť preskúmania nielen aktívnej legitimácie
účastníka konania ale aj včasnosť podania návrhu na začatie konania.
Podľa §223 ods. 2 EP návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda
súdu, prezident komory a predseda kontrolnej komisie do 12 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ
dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu
previneniu a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa exekútor dopustil zavineným konaním, ktoré
má za následok prieťahy v exekučnom konaní, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď došlo
k disciplinárnemu previneniu.
Senát preskúmal, či bol návrh na začatie konania podaný v lehote podľa §223 ods. 2 EP a dospel
k tomu záveru, že je nepochybné, že návrh podala oprávnená osoba Ministerka spravodlivosti SR
Mária Kolíková dňa 12.06.2020 Slovenskej komore exekútorov. Konanie je vedené s aktívne
legitimovaným účastníkom.
Navrhovateľ sa dozvedel dňa 02.04.2019 z rozhodnutia xxxx o disciplinárnom previnení disciplinárne
obvineného. Z návrhu vyplýva, že k disciplinárnemu previneniu došlo tým, že disciplinárne obvinený
v období od 28.12.2017 do 02.04.2019, t.j. v trvaní 1 roka 3 mesiacov a 5 dní spôsobil prieťahy
v disciplinárnom konaní č. xxxx.
Subjektívna lehota je zákonná a určená plynutím 12 mesiacov. Subjektívna lehota začala plynúť dňa
02.04.2019, kedy sa navrhovateľ dozvedel o rozhodnutí disciplinárne obvineného a uplynula dňa
02.04.2020. Uplatnenie práva zákonom stanoveným spôsobom, v určenej lehote a u príslušnej fyzickej
alebo právnickej osoby má vplyv na začiatok premlčacej doby. Návrh na začatie disciplinárneho
konania bol doručený SKE dňa 12. 06. 2020, tzn. dva mesiace a desať dní, inak 72 dní po uplynutí 12
mesačnej subjektívnej lehoty, ale v rámci objektívnej dvojročnej premlčacej lehoty.
Objektívna lehota začala plynúť deň po oznámení rozhodnutia 03.04.2019 a uplynula by 03.04.2021.
Neuplatnenie práva v 12 mesačnej subjektívnej lehote má za následok nielen zánik (preklúziu) práva,
ale aj nemožnosť začatia plynutia premlčacej doby.
Navrhovateľ má na podanie návrhu ustanovenú zákonnú subjektívnu a objektívnu lehotu, ktorých
nedodržanie má za následok vznik procesnej prekážky a teda nemožnosti pokračovania v konaní
o podanom návrhu na prejednanie disciplinárneho previnenia - dokazovaním.
Podľa §30 ods. 1 písm. j/ zákona o Správnom konaní /Správny poriadok/ sa ustanovuje, že správny
orgán konanie zastaví, ak tak ustanoví osobitný zákon, ktorým je pre toto konanie v exekučnom
poriadku §228a ods. 1 písm. a/ podľa, ktorého disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví, ak
bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný oneskorene.
Disciplinárny senát z týchto dôvodov rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Podľa ust. §228b ods. 2 Exekučného poriadku každý účastník disciplinárneho konania znáša trovy
konania, ktoré mu vznikli a trovy svojho zástupcu, ostatné trovy disciplinárneho konania znáša
komora, ak ods. 3 alebo 4 neustanovuje inak.
Podľa ust. §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 výdavkov, ktoré im vznikli a ktoré znášali
v disciplinárnom konaní.
Podľa ust. § 228c ods. 1 Exekučného poriadku o povinnosti nahradiť trovy disciplinárneho konania
rozhoduje disciplinárny senát na návrh v rozhodnutí, ktorým sa disciplinárne konanie končí.
Vyúčtovanie trov disciplinárneho konania je vyhotovené v zmysle Smernice Slovenskej komory
exekútorov o odmeňovaní a vyúčtovaní nákladov členov disciplinárnej komisie a členov
disciplinárneho senátu /ďalej len „Smernica“/, ktorá bola schválená Konferenciou SKE dňa 15.12.1999,
v znení dodatku č. 1 schválenom Prezídiom SKE dňa 16.10.2013 a dodatku č. 2 schválenom Prezídiom
SKE dňa 26.03.2015, ktorý nadobudol účinnosť dňom 26.03.2015.
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 zákona NR SR 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 č. III ods. 2 „Smernice“, odmena predsedu disciplinárneho senátu je stanovená vo výške xx,EUR za každý prejednaný disciplinárny prípad.
Podľa č. 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 zákona NR SR 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:
-

trovy disciplinárneho konania predsedu disciplinárnej komisie boli stanovené podľa čl. III ods.
1 Smernice vo výške xx,-EUR za 1 prijatý návrh v tomto disciplinárnom konaní.

Trovy disciplinárneho konania predsedu disciplinárneho senátu 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: 1 + 2 hod. x xx,-EUR, celkom xx,-EUR dňa.26.11.2020.
- cestovné náhrady podľa zák. NR SR č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách /Čl.III ods. 4
Smernice/ v platnom znení dňa 26.11.2020 vo výške: xx EUR
- hotové výdavky predsedu disciplinárneho senátu podľa čl. II písm. e/ Smernice v sume xx,EUR.
Trovy člena disciplinárneho senátu JUDr. Borisa Gerberyho pozostávajú z cestovných náhrad podľa
zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení /Čl. III ods. 4 Smernice/: dňa

26.11.2020 = xxx EUR, a odmeny člena DS SKE podľa čl. III ods. 3 Smernice: 1 hod. x xx,-EUR = xx,EUR
Trovy člena disciplinárneho senátu JUDr. Martina Hermanovského pozostávajú z odmeny člena DS
SKE podľa čl. III ods. 3 Smernice: 1 hod. x xx,-EUR = xx,-EUR
Predseda disciplinárneho senátu JUDr. Eva Šajánková.........… xx EUR
Člen disciplinárneho senátu JUDr. Boris Gerbery...................… xx EUR
Člen disciplinárneho senátu JUDr. Martin Hermanovský..........… xx EUR

Poučenie
Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu možno podať správnu žalobu do 60 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o tom, či sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia. Na konanie
o správnej žalobe je kauzálne príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici; jeho obvodom je celé územie
Slovenskej republiky.
V Bratislave, dňa 26.11.2020

JUDr. Eva Šajánková
predseda 3. Disciplinárneho senátu

