
Slovenská komora exekútorov
Disciplinárna komisia
Disciplinárny senát č. 4 DS č.k.:    DK 16/2020   

R o z h o d n u t i e

Disciplinárny senát č. 4 DS v zložení Mgr. Marián Janec, predseda senátu, JUDr. 
Jaroslav Mráz člen senátu, Mgr. Bernard Janík člen senátu vo veci disciplinárneho konania 
navrhovateľa:  proti disciplinárne obvinenému : Mgr. xx, súdna exekútorka    – Exekútorský 
úrad so sídlom v xx o uloženie disciplinárneho opatrenia takto:

r o z h o d o l

disciplinárne konanie Dk16/2020 sa zastavuje.

 
O d ô v o d n e n i e 

                      
Dňa 15.07.2020 bol v zmysle § 223 ods.1 z.č.:  233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch

a exekučnej činnosti / ďalej jen EP/ doručený Slovenskej komore exekútorov / ďalej len SKE/
návrh  na  začatie      disciplinárneho  konania  navrhovateľa  Ministerka  spravodlivosti
Slovenskej  republiky proti  disciplinárne  obvinenému   Mgr.  xx,  súdna  exekútorka      –
Exekútorský úrad so sídlom v xx:  

Predmetom návrhu bolo začatie disciplinárneho konania proti disciplinárne obvinenému
pre disciplinárne previnenie spočívajúce v tom, že disciplinárne obvinený v exekučnom konaní
273Ex  87/2017  vedenom  v prospech  oprávneného  xx  a.s..      v období  od  08.05.2019  do
25.11.2019 neposkytla právnemu zástupcovi  oprávneného správu o vykonaných úkonoch na
zistenie  majetku  povinného   a v exekučnom  konaní  273Ex284/2018  xx  a.s..  v období  od
16.03.2019 do 25.11.2019 neposkytla právnemu zástupcovi oprávneného správu o vykonaných
úkonoch na zistenie majetku povinného    

 
Navrhovateľ navrhol po vykonaní dokazovania uznať disciplinárne obvineného vinným za

zavinené  porušenie  povinností  pri  výkone  činnosti  súdneho  exekútora  pre  porušenie
ustanovenia  59  ods.  3  Exekučného  poriadku  zo   zavineného  závažného  disciplinárneho
previnenia v zmysle § 220 ods. 1, 2 EP a uložiť mu disciplinárne opatrenie v zmysle § 220 ods.
2  peňažnú pokutu vo výške 1000,00 EUR.

 Návrh na disciplinárne konanie bol doručený SKE dňa: 15.07.2020 /§ 226 ods.1, písm. a)
EP/
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 Disciplinárny návrh v tejto veci bol doručený prvému predsedovi disciplinárneho senátu
dňa: 20.07.2020 /§ 228d ods.5 EP/  

 Návrh na začatie disciplinárneho konania bol doručený disciplinárne obvinenému dňa:
11.08.2020 /§ 226 ods.1, písm. a) EP/

 Oznámenie  o zložení  disciplinárneho  senátu  disciplinárne  obvinenému bola  doručená
dňa: 11.08.2020 /§ 226 ods.1, písm. b) EP/

 Výzva  na  vyjadrenie  k návrhu  a predloženie  dôkazov  svojich  tvrdení  bola  doručená
disciplinárne obvinenému dňa: 11.08.2021 /§ 226 ods.1, písm. c) EP/

 Vyjadrenie disciplinárne obvineného k veci bolo DK doručené dňa: 05.11.2020

 Navrhovateľ bol oboznámený s vyjadrením disciplinárne obvineného dňa 01.12.2020

 Disciplinárne obvinený v zákonnej lehote nepodal  námietku zaujatosti  predsedu alebo
členov disciplinárneho senátu /§ 226 ods.1, písm. e) EP/

 Písomné oznámenie  o nariadení  ústneho pojednávania  bolo navrhovateľovi  doručené
dňa 27.01.2021 disciplinárne obvinenému bolo doručené dňa 04.02.2021  /§ 226 ods. 5
EP/

 V zmysle ustanovenia § 228 ods. 5 bolo ústne pojednávanie nariadené na 09.02.2021
rozhodnutím predsedu zrušené ( z dôvodu práceneschopnosti člena senátu) 

 Volebné  obdobie  členov  disciplinárneho  senátu  sa  skončilo,  preto  nebolo  možné
prejednať disciplinárny návrh

 disciplinárny návrh bol dňa 07.07.2021 náhodným výberom pridelený novému senátu

 Disciplinárny návrh v tejto veci bol doručený druhému predsedovi disciplinárneho senátu
dňa: 14.07.2021 /§ 228d ods.5 EP/    

 Oznámenie  o zložení  disciplinárneho  senátu  disciplinárne  obvinenému bola  doručená
dňa: 21.09.2021 /§ 226 ods.1, písm. b) EP/

 dňa 02.11.2021 bol nariadené neverejné zasadnutie disciplinárneho senátu

 rozhodnutím  predsedu  disciplinárnej  komisie  zo  dňa  02.11.2021  bol  z dôvodu
práceneschopnosti vylúčený z prejednávania člen senátu JUDr. Martin Píry

 rozhodnutím predsedu disciplinárnej komisie zo dňa 02.11.2021 bol z dôvodu kontaktu
s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID19  vylúčený z prejednávania člen
senátu JUDr. Lukáš Liščák
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Podľa  ustanovení   EP §  228d  ods.  5)  Disciplinárny  senát  rozhodne  o  disciplinárnej
zodpovednosti  exekútora  najneskôr  do  šiestich  mesiacov  a  vo  zvlášť  zložitých  prípadoch
najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia disciplinárneho konania. Lehoty podľa prvej vety
plynú  odo  dňa,  keď  bol  návrh  na  začatie  disciplinárneho  konania  doručený  predsedovi
disciplinárneho senátu.

V zmysle ustanovenia § 228a pís. d) disciplinárny senát aj bez ústneho pojednávania
disciplinárne konanie zastaví, ak zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie.

Disciplinárny senát konštatoval, že ku dňu konania neverejného zasadnutia 02.11.2021
existuje dôvod na zastavenie disciplinárneho konania podľa ust. § 228a pís. d) EP z dôvodu
uplynutia lehôt podľa § 228d ods. 5 EP k 31.07.2021. Disciplinárne nebolo prejednané v lehote
12 mesiacov od podania    disciplinárneho návrhu. Uvedené situácia bola spôsobená pracovnou
neschopnosťou člena senátu a skončením volebného obdobia členov disciplinárnej  komisie,
ktorá nemohla pojednávať. 

Podľa  právoplatných  rozhodnutí  Krajského  súdu  v Banskej  Bystrici  je  nutné  lehoty
na prejednanie disciplinárneho previnenie v lehote 12 mesiacov považovať za prekluzívne.  

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

Poučenie :

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie je možné podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým sa disciplinárne konanie končí, okrem
rozhodnutia o zastavení disciplinárneho konania podľa § 228a písm. b.), e.) a f.) môže účastník
disciplinárneho konania podať správnu žalobu  v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia
rozhodnutia (§ 181 ods.1 Správneho súdneho poriadku). Správnu žalobu môže vo verejnom
záujme podať minister aj  vtedy, ak nie je navrhovateľom. Na konanie o správnej  žalobe je
kauzálne príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici; jeho obvodom je celé územie Slovenskej
republiky.
 

V Bratislave, dňa:    16.11.2021

Mgr. Marián Janec  
predseda 4 . Disciplinárneho senátu
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