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Dňa 26. 6. 2019 bol prijatý zákon NR SR
č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých
exekučných konaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Účelom zákona je zastavenie tzv. „starých“
exekúcií, ktoré sú v § 1 ods. 2 zákona definované
ako exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017
vedené podľa predpisov účinných do 31. marca
2017.
K zastaveniu starej exekúcie dôjde k 1. 1. 2020 (čo
je dátum nadobudnutia účinnosti zákona 233/2019
Z. z.), ak skutočnosť rozhodná pre zastavenie
starej exekúcie nastala pred týmto dátumom.
Neskôr dôjde k zastaveniu starej exekúcie vtedy, keď nastane skutočnosť rozhodná pre zastavenie
starej exekúcie (napr. uplynie rozhodná doba).
Nezastaví sa však každá stará exekúcia, ale len taká, pri ktorej nastal niektorý z nižšie uvedených
dôvodov:
a) uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa § 2 odseku 2 zákona č. 233/2019 Z. z.,
b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom
alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok
nepatrnej hodnoty,
c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo
d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie;
na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie.
Dôvody upravené pod písm. b) až d) predstavujú dôvody, ktoré už sú dôvodmi zastavenia exekúcie aj
podľa § 57 zákona č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
účinného do 31. 3. 2017. Do zákona č. 233/2019 Z. z. boli začlenené preto, že z týchto nesporných
dôvodov môže exekúciu zastaviť aj súdny exekútor, na čo podľa úpravy účinnej do 31. 3. 2017 nebol
oprávnený.
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Súvisiace dôvodové správy

Dôvodová správa k zákonu č. 233/2019 Z. z. (o ukončení niektorých exekučných konaní)

Súvisiace odborné články

Exekučné konanie, návrh na začatie exekúcie, posudzovanie návrhu zo strany súdu

Súvisiace dokumenty

Komentár zákona č. 233/2019 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

233/2019 Z. z. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní
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