
č. k. : DK 15/2021

Slovenská komora exekútorov
Disciplinárna komisia
Disciplinárny senát č. 7DS                                          

R o z h o d n u t i e

Disciplinárny  senát  č.  7DS Disciplinárnej  komisie  Slovenskej  komory exekútorov (ďalej  len
„disciplinárny senát“) v zložení: JUDr. Jaroslav Mráz, predseda senátu, JUDr. Michala Birková, člen
senátu a   JUDr. Vojtech Markovič, PhD., člen senátu, vo veci disciplinárneho konania navrhovateľa:
Mgr. Mária Kolíková, Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 02 Bratislava,
proti  disciplinárne obvinenej:  JUDr.  xx,  súdna exekútorka,  EČ:  xx,  IČO:  xx,  Exekútorský úrad so
sídlom v 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  zasadnutí  disciplinárneho  senátu  bez  ústneho
pojednávania, konanom dňa 08.09.2021 o 10,30 hod. v sídle Slovenskej komory exekútorov (ďalej len
„SKE“) takto

rozhodol :

Disciplinárne  konanie  vo  veci  disciplinárneho  previnenia disciplinárne  obvinenej:  JUDr.  xx,  súdna
exekútorka, EČ: xx, IČO: xx, Exekútorský úrad so sídlom v xx, sa podľa ust. § 228 ods. 4 Exekučného
poriadku 

prerušuje,

pretože súdna exekútorka bola Rozhodnutím Ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. xx zo
dňa xx.2021, právoplatným dňa xx.2021, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky. 

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

Odôvodnenie

Dňa 14.06.2021 bol v zmysle ust. § 223 ods. 1 Exekučného poriadku doručený SKE návrh na
začatie  disciplinárneho  konania  navrhovateľa:  Mgr.  Mária  Kolíková,  Ministerka  spravodlivosti
Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 02 Bratislava,  (ďalej len „navrhovateľ“), proti disciplinárne
obvinenej: JUDr. xx, súdna exekútorka, EČ: xx, IČO: xx, Exekútorský úrad so sídlom v xx, (ďalej len
„disciplinárne obvinená“). 

Navrhovateľ  v návrhu uvádza,  že  Ministerstvu spravodlivosti  Slovenskej  republiky  (ďalej  len
„ministerstvu“)  bolo  dňa  16.07.2020  doručené  podanie  xx,   ako  podnet  na  vykonanie  previerky
exekučného spisu sp. zn. 143EX 341/2019 súdnej exekútorky JUDr. xx. 

Ministerstvo  na  základe  uvedeného  podania  vykonalo v zmysle  ust.  §  8  ods.  2  písm.  b)
Exekučného poriadku previerku predmetného exekučného spisu (ministerstvu bol spis doručený dňa
03.08.2020). 
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Navrhovateľ pri rozhodovaní o dôvodnosti podania disciplinárneho návrhu  vychádzal z obsahu
podkladov zabezpečených pre prešetrenie veci (exekučný spis sp. zn. 143EX 341/2019, súdny exekučný
spis sp. zn. 69Ek/921/2019, vyjadrenie exekútora). Na základe uvedenej previerky bol podaný tento
disciplinárny návrh.

Dňa  07.07.2021  bola  disciplinárna  vec  náhodným  elektronickým  výberom  pridelená
disciplinárnemu  senátu  č.  7DS,  Disciplinárnej  komisie  SKE.  Disciplinárny  návrh  v tejto  veci  bol
doručený predsedovi Disciplinárneho senátu č. 7DS, JUDr. Jaroslavovi Mrázovi, dňa 14.07.2021 (ust. §
228d ods. 5 Exekučného poriadku).

Disciplinárny senát na zasadnutí bez ústneho pojednávania preskúmal otázku splnenia procesných
podmienok  a hmotnoprávnych  podmienok  disciplinárneho  konania  v zmysle  právnej  úpravy
vzťahujúcej sa na predmetné konanie.

Predsedovi disciplinárnemu senátu č. 7DS, SKE doručila dňa 05.08.2021 do disciplinárneho spisu
Oznámenie  o zániku  výkonu  funkcie  súdneho exekútora  JUDr.  xx.  Predmetná  písomnosť  v prílohe
obsahovala  okrem kópie  Rozhodnutia  Ministerky  spravodlivosti  Slovenskej  republiky  č.  xx zo  dňa
xx.2021, ktoré sa stalo právoplatným dňa xx.2021, aj doložku právoplatnosti predmetného rozhodnutia.

Predseda disciplinárneho senátu určil termín neverejného zasadnutia disciplinárneho senátu bez
ústneho  pojednávania  na  deň  08.09.2021  o 10,30  hod. v sídle  SKE   Pred  začatím  neverejného
zasadnutia disciplinárneho senátu predseda disciplinárneho senátu poučil prítomných členov senátu, že
zasadnutie  bude  prebiehať  v zmysle  nariadení  hlavného  hygienika  a následných  zákonných  úprav
v súvislosti so situáciou pandémie COVID 19.

Podľa ust. § 228 ods. 4 Exekučného poriadku Disciplinárne konanie sa prerušuje aj v prípade,
ak  bol  disciplinárne  obvinený  odvolaný  z výkonu  funkcie  exekútora,  v disciplinárnom  konaní  sa
pokračuje, ak bol disciplinárne obvinený opätovne vymenovaný do funkcie exekútora.  

Podľa ust. § 228 ods. 6 Exekučného poriadku Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona
neplynú.  Ak  pominú dôvody  prerušenia  konania,  začínajú  plynúť  nové  lehoty  podľa  tohto  zákona.
Právne účinky úkonov vykonaných v disciplinárnom konaní zostávajú zachované.

Na základe týchto skutočností disciplinárny senát rozhodol tak ako je to uvedené v petite 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 25,00 eur,
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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 20.10.2020 a dňa 28.01.2021 nasledovné:

Predseda disciplinárnej komisie SKE      JUDr. Jaroslav Mráz                   xx eur
Predseda disciplinárneho senátu č. 7DS    JUDr. Jaroslav Mráz       xx eur
Člen disciplinárneho senátu č. 7DS      JUDr. Michala Birková              xx eur
Člen disciplinárneho senátu č. 7DS      JUDr. Vojtech Markovič, PhD.    xx eur

Spolu:              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 podľa Čl. III ods. 3 Smernice xx eur (1 hod. x xx eur),
hotové výdavky predsedu disciplinárneho senátu podľa Čl. II písm. e) Smernice v sume xx eur.

Výdavky prvého 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 hod. x xx eur) a podľa Čl. II písm.
d) a Čl. III ods. 4 Smernice cestovné náhrady vo výške xx eur v zmysle zák. 283/2002 Z. z. 

Výdavky druhého 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 hod. x xx eur) a podľa Čl. II písm.
d) a Čl. III ods. 4 Smernice cestovné náhrady vo výške xx eur v zmysle zák. 283/2002 Z. z. 

Náhrada výdavkov disciplinárneho konania disciplinárneho senátu predstavuje sumu vo výške xx
eur.

Toto rozhodnutie prijal Disciplinárny senát 7DS Disciplinárnej komisie SKE v pomere hlasov
3:0. 

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  o prerušení  disciplinárneho  konania  nie  je  prípustný  opravný
prostriedok.

3



č. k. : DK 15/2021

V Bratislave dňa 08.09.2021

     JUDr. Jaroslav Mráz
predseda disciplinárneho senátu č. 7 DS
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