Slovenská komora exekútorov
Disciplinárna komisia
Disciplinárny senát č. 6 DS

č.k.: DK 13/2020

ROZHODNUTIE

Disciplinárny senát č. 6 DS Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov (ďalej
len„disciplinárny senát“) v zložení: JUDr.Lukáš Liščák, predseda senátu, Mgr. Marián Janec, člen
senátu a František Radzo, člen senátu, vo veci disciplinárneho konania navrhovateľa: Ministerka
spravodlivosti SR, Mária Kolíková, Račianska 71, 813 02 Bratislava, proti disciplinárne obvinenému:
xx, súdny exekútor, Exekútorský úrad xx v zastúpení: xx, advokátska kancelária, xx, v zmysle
ustanovenia § 223 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Exekučný poriadok“) na neverejnom zasadnutí disciplinárneho senátu konanom dňa 06.10.2021 o
12,30 hod. v sídle Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „SKE“) takto

rozhodol:
Disciplinárne konanie vo veci disciplinárneho previnenia disciplinárne obvineného: xx, súdny
exekútor, Exekútorský úrad so sídlom xx EČ:xx, sa podľa ust. § 228a , písm. a) Exekučného
poriadku
zastavuje,
pretože návrh na začatie disciplinárneho konania bol podaný oneskorene.

Výdavky disciplinárneho konania vo výške xx eur (slovom xx) znáša Slovenská komora exekútorov.

Odôvodnenie:
Dňa 12.06.2020 bol v zmysle ust. § 223 ods. 1 Exekučného poriadku doručený SKE návrh na
začatie disciplinárneho konania navrhovateľa: Mária Kolíková, Ministerka spravodlivosti Slovenskej
republiky, Račianska 71, 813 02 Bratislava (ďalej aj „navrhovateľ“ ) proti disciplinárne
obvinenému: , súdny exekútor, Exekútorský úrad xx, EČ: xx, (ďalej aj „disciplinárne obvinený“).
V návrhu na začatie disciplinárneho konania zo dňa 10.06.2020 navrhovateľ uvádza, že disciplinárne
obvinený po tom, čo si ako predseda disciplinárneho senátu dňa 27.12.2017 prevzal disciplinárny
spis DK 10/2011 spolu s ODK 13/2015 a ďalšími prílohami na základe rozhodnutia odvolacej
disciplinárnej komisie zo dňa 24.10.2017, ktorým odvolací senát rozhodol, že rozhodnutie č. DK
10/2011 zo dňa 15.08.2011 sa ruší a vec vracia na ďalšie prejednanie a nové rozhodnutie
prvostupňovému DS, tento ako predseda príslušného prvostupňového DS nekonal až do dňa
02.04.2019, kedy určil termín zasadnutia disciplinárneho senátu bez ústneho pojednávania, na ktorom

tento senát vydal rozhodnutie č.k. 0 DK/10/2011, ktorým zastavil disciplinárne konanie voči
exekútorovi z dôvodu uplynutia jednoročnej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle § 226 písm.c)
Exekučného poriadku účinného do dňa 31.10.2013, 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, čím sa
dopustil disciplinárneho previnenia podľa ust. § 220 ods.2 EP.
Disciplinárna vec bola prostriedkami náhodného prideľovania pridelená dňa 12.06.2020
disciplinárnemu senátu 3 disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov /ďalej len SKE/.
Disciplinárny návrh v tejto veci doručený predsedovi Disciplinárneho senátu č. 3 DS, JUDr. Eve
Šajánkovej dňa 19.06.2020 (ust.§228d ods. 5 Exekučného poriadku).
Dňa 17.06.2020 predseda disciplinárnej komisie SKE JUDr. Boris Gerbery rozhodol podľa ust. § 224
ods.5 z.č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) a čl. 5 ods.1 písm.b) Disciplinárneho poriadku SKE tak,
že JUDr. xx je ako člen tretieho disciplinárneho senátu vylúčený z prejednávania a rozhodovania vo
veci DK 13/2020 a JUDr. Martin Hermanovský zastupuje vylúčeného člena tretieho disciplinárneho
senátu JUDr.Jozefa Ďuricu v prejednávaní a rozhodovaní vo veci DK 13/2020.
Návrh na začatie disciplinárneho konania spolu s výzvou na vyjadrenie sa k návrhu na začatie
disciplinárneho konania zo dňa 23.06.2020 bol disciplinárne obvinenému doručený dňa 30.06.2020. V
zmysle ust. § 226 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku bol disciplinárne obvinený vyzvaný, aby sa v
lehote 15 dní odo dňa doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania k návrhu písomne vyjadril.
Oznámenie o zložení disciplinárneho senátu zo dňa 23.06.2020 bolo disciplinárne obvinenému
doručené dňa 30.06.2020 a navrhovateľovi bolo doručené dňa 30.06.2020.
Dňa 19.10.2020 bolo SKE doručené vyjadrenie disciplinárne obvineného cestou právneho zástupcu,
ktoré bolo dňa 22.10.2020 doručené predsedovi disciplinárneho senátu č. 3 JUDr. Eve Šajánkovej
a dňa 19.10.2020 bolo doručené navrhovateľovi.
Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania zo dňa 20.10.2020 bolo právnemu zástupcovi
disciplinárne obvineného doručené dňa 26.10.2020.
Dňa 30.10.2020 predseda disciplinárneho senátu č. 3 DK JUDr. Eva Šajánková vydala v súlade s ust.
§ 226 ods.6 z.č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) rozhodnutie o odročení ústneho pojednávania
a určila nový termín ústneho pojednávania, ktoré bolo právnemu zástupcovi disciplinárne obvineného
doručené dňa 05.11.2020 a navrhovateľovi bolo doručené dňa 04.11.2020.
Ďalej bolo SKE doručené splnomocnenie zo dňa 16.07.2020, ktorým Mária Kolíková, ministerka
spravodlivosti SR, splnomocnila na zastupovanie v celom rozsahu v disciplinárnom konaní Mgr.
Mateja Kožleja, štátneho zamestnanca MS SR.
Dňa 29.10.2020 bolo SKE doručené vyjadrenie s ospravedlnením neúčasti na ústnom pojednávaní
z dôvodu pandémie COVID-19 disciplinárne obvineného cestou právneho zástupcu, ktoré bolo dňa
18.11.2020 doručené predsedovi disciplinárneho senátu č. 3 JUDr. Eve Šajánkovej a dané na vedomie
navrhovateľovi.
Dňa 26.11.2020 sa uskutočnilo ústne pojednávanie, z ktorého sa disciplinárne obvinený riadne
ospravedlnil cestou právneho zástupcu.
Dňa 26.11.2020 bolo vydané rozhodnutie disciplinárneho senátu č. 3, ktorým tento disciplinárne
konanie súdneho exekútora JUDr. xx so sídlom Exekútorského úradu v xx v súlade s ust. § 228a ods.1

písm.a) Exekučného poriadku zastavil z dôvodu, že disciplinárny návrh bol podaný oneskorene,
a ktoré bolo disciplinárne obvinenému cestou právneho zástupcu doručené dňa 28.12.2020 a Márii
Kolíkovej, ministerke spravodlivosti SR bolo doručené dňa 28.12.2020.
V zákonom stanovenej lehote podal navrhovateľ žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
žalovaného č.k. DK 13/2020 zo dňa 26.11.2020, ktoré navrhol zrušiť a vec vrátiť žalovanému na
ďalšie konanie z dôvodu podstatného porušenia ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy,
ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia alebo opatrenia vo veci samej (§ 191
ods.1 písm.g) SPP) a z dôvodu, že žalobou napadnuté rozhodnutie vychádzalo z nesprávneho
právneho posúdenia veci (§191 ods.1 písm.c) SPP).
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 75S/18/2021-60 zo dňa 26.05.2021 súd
rozhodnutie disciplinárneho senátu č. 3 Disciplinárnej komisie SKE sp.zn.DK 13/2020 zo dňa
26.11.2020 zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie (výrok I.).Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 03.07.2021.
Následne, z dôvodu uplynutia mandátu členov pôvodnej disciplinárnej komisie, bola dňa 30.07.2021
disciplinárna vec DK 13/2020 prostriedkami náhodného prideľovania pridelená disciplinárnemu
senátu č.6 disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov /ďalej len SKE/, pričom disciplinárny
spis bol predsedovi disciplinárneho senátu č. 6 JUDr. Lukášovi Liščákovi doručený dňa 05.08.2021
(ust.§228d ods. 5 Exekučného poriadku).
Oznámenie o zložení disciplinárneho senátu zo dňa 06.08.2021 bolo disciplinárne obvinenému
doručené dňa 20.08.2021 a navrhovateľovi bolo doručené dňa 19.08.2021.
Dňa 06.10.2021 sa uskutočnilo neverejné zasadnutie vo veci. Disciplinárny senát vykonal
dokazovanie oboznámením sa s obsahom disciplinárneho spisu a zistil nasledovný stav:
Rozhodnutie č. ODK 13/2015 (DK 10/2011) zo dňa 24.10.2017, ktorým odvolací senát disciplinárnej
komisie SKE rozhodnutie disciplinárneho senátu v konaní č.DK 10/2011 zo dňa 15.08.2011 zrušil
bolo navrhovateľovi doručené dňa 27.11.2017.
Rozhodnutie č. 0 DK/10/2011 o zastavení disciplinárneho konania bolo vydané dňa 02.04.2019 a
navrhovateľovi bolo doručené dňa 18.04.2019.
V zmysle ust. § 223 ods.2, Exekučného poriadku , návrh na začatie disciplinárneho konania je
oprávnený podať minister, predseda súdu, prezident komory a predseda kontrolnej komisie (ďalej len
„navrhovateľ“) 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. Ak
podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predchádzajúce preverenie veci, oznámi
predseda súdu skutočnosti rozhodujúce pre začatie disciplinárneho konania ministrovi.
Disciplinárny senát konštatuje, že navrhovateľ má na podanie návrhu zákonom ustanovenú
subjektívnu a objektívnu lehotu a v prípade ich zmeškania je disciplinárny senát povinný postupovať
podľa ust. § 228a písm.a) Exekučného poriadku. Subjektívna lehota je 12 mesiacov a plynie odo dňa,
keď sa navrhovateľ o spáchaní disciplinárneho previnenia dozvedel . Subjektívna lehota teda začína
plynúť okamihom, keď oprávnený orgán disponuje informáciami, na základe ktorých sú splnené
zákonom predpísané podmienky na podanie návrhu na disciplinárne konanie.

V prípade navrhovateľa ako ústredného orgánu štátnej správy, resp. osôb poverených konať v jeho
mene je potrebné prezumovať absolútnu úroveň znalosti právneho poriadku SR. V tomto kontexte je
možné bezo sporu konštatovať, že navrhovateľ vzhľadom na značný časový odstup medzi zrušením
rozhodnutia č. DK 10/2011 zo dňa 15.08.2011 a to rozhodnutím č. ODK 13/2015 zo dňa 24.10.2017
a následným doručením rozhodnutia č.k. 0 DK/10/2011 zo dňa 02.04.2019, (doručené navrhovateľovi
dňa 18.04.2019) v rozmedzí 542 dní, musel si byť navrhovateľ vedomý, že konaním disciplinárne
obvineného ako predsedu senátu došlo k nedôvodným prieťahom v disciplinárnom konaní, vzhľadom
na existenciu lehôt v zmysle ust. § 226 ods.5 EP a ust. § 228d ods.5 EP.
Vyššie uvedený záver senátu v zásade potvrdzuje i samotný navrhovateľ, a to svojimi vlastnými
podaniami, ktoré sú súčasťou disciplinárneho spisu. Konkrétne sa jedná o podanie navrhovateľa zo
dňa 08.12.2017, keď na základe doručenia zrušenia rozhodnutia č.k. 0 DK 10/2011 zo dňa 15.08.2011
odvolacím senátom žiada navrhovateľ Slovenskú komoru exekútorov o „urýchlené pridelenie veci
príslušnému disciplinárnemu senátu, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom...“ Následne po
doručení rozhodnutia o zastavení konania č.k. 0 DK/10/2011 zo dňa 02.04.2019 navrhovateľ podaním
zo dňa 20.05.2019 žiada Slovenskú komoru exekútorov v zmysle § 8 z.č. 233/1995 Z.z. (Exekučný
poriadok) o zapožičanie disciplinárneho spisu DK 10/2011 z titulu výkonu štátneho dohľadu.
Disciplinárny senát teda po zohľadnení vyššie uvedených súvislostí prijal záver, že rovnako
navrhovateľ prostredníctvom následnej realizácie štátneho dohľadu dostatočne osvedčil vlastnú
predchádzajúcu vedomosť o existencii nedôvodných prieťahov v disciplinárnom konaní č. DK
10/2011.
Doručenie disciplinárneho spisu č. DK 10/2011 senátu č.7, navrhovateľovi ďalej umožnilo výlučne
presnú kvantifikáciu rozsahu týchto prieťahov, avšak podľa názoru disciplinárneho senátu nemá
vplyv na začiatok plynutia subjektívnej lehoty v zmysle ust. § 223 ods.2 Exekučného poriadku.
Na základe uvedeného disciplinárny senát dospel k záveru, že subjektívna
12 mesačná lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania začala
navrhovateľovi plynúť dňom 18.04.2019 kedy bolo navrhovateľovi doručené rozhodnutie o zastavení
disciplinárneho konania a uplynula dňa 18.04.2020.
Neuplatnenie práva v 12 mesačnej subjektívnej lehote má za následok zánik práva navrhovateľa
relevantne iniciovať disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému.
Nakoľko návrh na začatie disciplinárneho konania bol navrhovateľom doručený dňa 12.06.2020,
disciplinárny senát rozhodol tak, ako je uvedené v enunciáte tohto rozhodnutia.
Vyúčtovanie výdavkov tohto disciplinárneho konania je uskutočnené v zmysle Smernice Slovenskej
komory exekútorov o odmeňovaní a vyúčtovaní výdavkov členov disciplinárnej komisie a členov
disciplinárneho senátu (ďalej len „Smernica“), ktorá bola schválená prezídiom SKE dňa 15.12.1999, v
znení dodatku č. 1 schváleného prezídiom SKE dňa 16.10.2013, ktorý nadobudol účinnosť dňom
16.10.2013, dodatku č. 2 schváleného prezídiom SKE dňa 26.03.2015, ktorý nadobudol účinnosť
dňom 26.03.2015 a dodatku č. 3 schváleného prezídiom SKE dňa 21.06.2017, ktorý nadobudol
účinnosť dňom 21.06.2017.
Podľa Čl. II Smernice výdavky 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,
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 výdavkov spojených s disciplinárnym konaním v prvom
stupni z pojednávania dňa 08.09.2021 nasledovné:
č. k.: DK 13/2020
Predseda disciplinárnej komisie SKE JUDr. Jaroslav Mráz
Predseda disciplinárneho senátu č.6 DS JUDr. Lukáš Liščák
Člen disciplinárneho senátu č. 6 DS František Radzo
Člen disciplinárneho senátu č. 6 DS Mgr. Marián Janec
Spolu:

xx eur
xx eur
xx eur
xx eur
xx eur

Výdavky disciplinárneho konania predsedu disciplinárnej komisie boli stanovené podľa Čl. III ods. 1
Smernice vo výške xx eur za 1 prijatý návrh v tomto konaní.
Výdavky 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 členov disciplinárneho senátu podľa Čl. III ods. 3 Smernice v sume
xx eur
(1 hod. xx eur),
- cestovné náhrady v zmysle z.č. 283/2002 Z.z. , Čl. II písm.d) a Čl. III. Ods.4 Smernice
v sume
xx eur
- náklady spojené s vedením spisu podľa čl II písm. e) Smernice
xx eur
Výdavky prvého člena disciplinárneho senátu boli stanovené na 175,49 eur a pozostávajú
z nasledovných položiek :
- odmeny člena disciplinárneho senátu podľa Čl. III ods. 3 Smernice v sume
xx eur
(1 hod. xx eur) a podľa Čl. II písm. d) a
- cestovné náhrady v zmysle z.č. 283/2002 Z.z. , Čl. II písm. d) a Čl. III. ods.4 Smernice
v sume
xx eur
Výdavky druhého člena disciplinárneho senátu boli stanovené na xx eur a pozostávajú
z nasledovných položiek
- odmeny člena disciplinárneho senátu podľa Čl. III ods. 3 Smernice v sume
xx eur
(2 hod. xx eur)

-

cestovné náhrady v zmysle z.č. 283/2002 Z.z. , Čl. II písm.d) a Čl. III. ods.4 Smernice
v sume
xx eur

Náhrada výdavkov disciplinárneho konania disciplinárneho senátu predstavuje sumu celkom vo výške
xx Eur
Poučenie:
Proti rozhodnutie disciplinárneho senátu nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu
disciplinárneho senátu, ktorým sa disciplinárne konanie končí, môže účastník disciplinárneho
konania podľa ust. § 228d ods. 8 Exekučného poriadku podať správnu žalobu v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia. Na konanie o správnej žalobe je kauzálne príslušný Krajský súd v
Banskej Bystrici.

V Bratislave dňa 06.10.2021

JUDr.Lukáš Liščák
Predseda disciplinárneho senátu č.6 DS

