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Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní nadobudne účinnosť od 1.
januára 2020.
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B. Osobitná časť
Čl. I.
K § 1
Vo všeobecných ustanoveniach sa v odseku 1 vymedzuje predmet úpravy návrhu zákona o ukončení
niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona sa vzťahuje na exekučné konania vedené podľa Exekučného poriadku v znení do 31.
marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie“) a v exekučných konaniach, ktoré sú vedené na základe
návrhu oprávneného doručeného Okresnému súdu Banská Bystrica podľa predpisov účinných od 1.
apríla 2017 sa ustanovenia návrhu zákona nepoužijú, okrem ustanovení týkajúcich sa opätovného
návrhu na vykonanie exekúcie podľa návrhu zákona.
V odseku 2 sa definuje stará exekúcie, ktorou sa na účely tohto návrhu zákona rozumie každá exekúcia
začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.
K § 2
Odsek 1 upravuje dôvody pre zastavenie starej exekúcie, k zastaveniu ktorej dochádza priamo zo
zákona. Tieto dôvody sú stále len komplementárne k dôvodom pre zastavenie starej exekúcie podľa
„bežných“ procesných pravidiel tak, ako ich vymedzuje Exekučný poriadok v znení účinnom do 31.
marca 2017.
Prvým a hlavným dôvodom zastavenia starej exekúcie je uplynutie rozhodnej doby, ak súčasne nejde o
starú exekúciu uvedenú v odseku 2. Rozhodná doba je vymedzená na obdobie piatich rokov, ktorá
plynie odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie starej exekúcie súdnemu exekútorovi
(ďalej len „exekútor“). Doručenie prvotného poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi (bez ohľadu
na zmenu exekútora počas exekučného konania) je moment, ktorý je jednoznačne určiteľný tak
z pohľadu súdu, ako aj z pohľadu exekútora.
Ak v starých exekúciách dôjde k situácii, že oprávnený alebo povinný zanikne bez právneho nástupcu,
dedičské konanie je zastavené z dôvodu, že oprávnený alebo povinný nezanechal žiadny majetok alebo
zanechal len majetok nepatrnej hodnoty, zastavenie exekúcie navrhne oprávnený, alebo dôvod na
zastavenie exekúcie vytvoria účinky vyhlásenia konkurzu alebo oddlženia fyzickej osoby, niet dôvodu,
aby sa následky z týchto (relatívne nesporných) skutočností nemohli premietnuť priamo do následkov
pre starú exekúciu. V takýchto prípadoch ide o dôvody pre zastavenie starej exekúcie, ktoré sú
jednoznačné a preto nie je potrebné, aby o ukončení takýchto starých exekúcií rozhodoval súd (naviac
ak obdobná právna úprava je v súčasnosti účinná v prípade exekúcií vedených podľa predpisov účinných
od 1. apríla 2017). Preto existencia takýchto dôvodov zastavenia starej exekúcie ex lege je ponechaná
na zistenie exekútorovi, ktorý na základe tohto zistenia a následného preukázania tohto dôvodu vydá
upovedomenie o zastavení starej exekúcie podľa návrhu zákona a deklaruje zastavenie starej exekúcie.
V týchto prípadoch sa nevyžaduje uplynutie päťročnej rozhodnej doby.

Celé znenie dôvodovej správy k z. č. 233/2019 Z. z. ukončení niektorých exekučných konaní
nájdete v produkte EPI Dôvodové správy.
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