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ZASTAVENIE STARÝCH EXEKÚCIÍ
OD 01.01.2020
Na Slovensku sú súdy aktuálne zahltené množstvom exekučných konaní. Exekútor veľmi často nevymôže
z majetku dlžníka žiadne finančné prostriedky, resp. vymôže menej, ako je výška pohľadávky veriteľa. Na súdoch
sú tak vedené exekučné konania, ktorých ukončenie je v nedohľadne.
Podľa štatistík je na Slovensku vedených viac ako 3 milióny exekúcií, pričom väčšina z nich sú práve tie, ktoré boli začaté
pred 01.04.2017. S cieľom odbremeniť súdy od nevymožiteľných exekúcií, parlament dňa 26.06.2019 schválil zákon
o ukončení niektorých exekúcií.
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Zákon o ukončení niektorých exekúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „zákon“), ktorý
podpísala prezidentka Slovenskej republiky dňa 10.07.2019 nadobudol účinnosť dňa 01.01.2020.
Starými exekúciami sa rozumejú exekúcie začaté pred 01.04.2017 a vedené podľa predpisov účinných do 31.03.2017.
Zastavené budú exekučné konania začaté pred 01.04.2017, pri ktorých musí byť splnená jedna z uvedených
podmienok:
•

uplynula tzv. rozhodná doba (t.j. päť rokov od doručenia poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi;
pri odklade exekúcie sa táto doba predlžuje o 12 mesiacov od uplynutia doby, na ktorú je stará exekúcia odložená).
Pre lepšiu predstavu uvádzame príklad: Firma XY, s.r.o. vystavila Miroslavovi faktúru na sumu 5.000 €, ktorá nebola
uhradená. Firma XY, s.r.o. vyhrala súd a dňa 02.05.2014 bol podaný návrh na výkon exekúcie. Súdnemu exekútorovi
sa nepodarilo pohľadávku exekučne uspokojiť. V zmysle prijatého zákona bude exekúcia zastavená, nakoľko sa jedná
o exekúciu, pri ktorej uplynula rozhodná doba 5 rokov, v rámci ktorej exekútor nevymohol finančné prostriedky.

•

oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom
bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiaden majetok alebo len majetok nepatrnej hodnoty,

•

zastavenie exekúcie navrhol oprávnený,

•

dôvod na zastavenie exekúcie vyplýva z osobitného predpisu (tým je zákon o konkurze a reštrukturalizácii, v zmysle
ktorého sa začaté exekučné konanie zastavuje povolením reštrukturalizácie, resp. vyhlásením konkurzu).

Zákon zároveň vymenúva exekúcie, ktoré sa nezastavia, a to ani v prípade uplynutia rozhodnej doby, teda piatich rokov.
Ide o:
•

vymoženie pohľadávky na výživnom,

•

uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom
exekučnom konaní,

•

vymoženie pohľadávky, ktorá vznikla pri realizácii spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondov EU,

•

vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ,

•

vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže

•

starú exekúciu, v ktorej bol za posledných 18 mesiacov dosiahnutý výťažok aspoň 15 eur,

•

starú exekúciu, v ktorej úpadok povinného nemôže byť riešený podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze.
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ZASTAVENIE EXEKÚCIÍ SA BUDE TÝKAŤ
AJ TROV EXEKÚTORA

AKO V SKRATKE FUNGUJE ZÁKON
PO 1. JANUÁRI 2020?

So zastavením starej exekúcie je spojená tiež úhrada trov

Súdny

exekúcie. Zákon stanovuje, že oprávnený zaplatí trovy

(t.j. v exekúciách začatých pred 01.04.2017) vyhotoví

exekútorovi. Tieto trovy sú paušalizované v sume 35 €

upovedomenie o zastavení starého exekučného konania.

+ DPH (ak je súdny exekútor platiteľom DPH). Oprávnení

Toto upovedomenie bude zároveň obsahovať aj výzvu na

tak stratia ďalšie peniaze. Súdny exekútor má nárok len

úhradu paušálnych trov exekútora v sume 35 € + DPH.

na trovy, ktorý doteraz vymohol od dlžníka.

Oprávnený bude mať 30 dní na to, aby podal nový návrh

VERITELIA MÔŽU PODAŤ OPÄTOVNÝ
NÁVRH NA ZAČATIE EXEKUČNÉHO
KONANIA

exekútor

v

starých

exekučných

konaniach

na výkon exekúcie.
V

takomto

prípade

zostanú

zachované

všetky

zabezpečovacie prostriedky, ktoré boli už vykonané
v

predchádzajúcom

exekučnom

konaní.

Ide

Ak dôjde k ukončeniu exekučného konania, oprávnený

predovšetkým o zriadenie exekučného záložného práva

môže podať na Okresný súd Banská Bystrica nový návrh

alebo nariadenie zrážok zo mzdy alebo iného príjmu. Ak

na začatie exekučného konania. K návrhu musí pripojiť

to nestihnú v tejto lehote, môžu podať návrh aj neskôr,

aj upovedomenie o zastavení starej exekúcie. V rámci

ale v takom prípade už zabezpečenie majetku neplatí

nového návrhu môže od dlžníka požadovať aj paušálne

a exekúcia začína od začiatku.

trovy (35 eur + DPH), ktoré musel zaplatiť súdnemu
exekútorovi pri ukončení starej exekúcie.
Pri podaní nového návrhu však veriteľovi vznikne
povinnosť uhradiť poplatok vo výške 16,50 €. Od dlžníka

ODHAD ZASTAVENÝCH PRÍPADOV
978 226

tento poplatok môže taktiež vymáhať v novom návrhu na
vykonanie exekúcie.
Vymáhaná pohľadávka v rámci starej exekúcie sa po

120 473

ukončení exekúcie podľa tohto zákona nepremlčí skôr,

94 011

ako uplynie jeden rok.

40 794

Je teda možné do jedného roka podať opäť návrh na
vykonanie exekučného konania, ktoré bolo zastavené.

2020

2021

2022

2023

KOĽKO ZAROBIA EXEKÚTORI NA ZASTAVENÝCH EXEKÚCIÁCH?
Zisk exekútorov na trovách pri zastavení starej exekúcie

Zisk exekútorov v prípade podania návrhu nanovo

(trovy = 35 € bez DPH)

(trovy = 35 € bez DPH + súdny poplatok za návrh 16,50 €)

2020
2021
2022
2023

34 237 910 €
4 216 555 €
3 290 385 €
3 290 385 €

2020
2021
2022
2023

50 378 639 €
6 204 360 €
4 841 567 €
2 100 891 €

Aktuálne aktívne pracuje 268 exekútorov.
Ak pracujeme s údajom, že by bol v roku 2020 zisk exekútorov na trovách pri zastavení starej exekúcie
v sume 34 237 910 €, zisk jedného exekútora tak predstavuje sumu cca 127 753,39 €

PATRIOT GROUP, s. r. o. | Masaryčky business center | Legionárska 7158/5 | 911 01 Trenčín | +421 917 71 77 72 | vymahanie@patriotgroup.eu

www.patriotgroup.eu

Služba pre Vás ...

DÁVAME VÁM TÝMTO DO POZORNOSTI MOŽNOSŤ PREVERENIA POTENCIÁLNEHO
OBCHODNÉHO PARTNERA, RESP. AKTUÁLNEHO OBCHODNÉHO PARTNERA
VO FORME VÝHODNÝCH BALÍČKOV SLUŽIEB.
BALÍČEK MINI

BALÍČEK ŠTANDARD

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

detailné lustrácie 3 subjektov
monitoring 5 subjektov
2 základné úkony advokáta
prenájom upozorňovacej pečiatky
týždenné zasielanie Upozornenia
na nedôveryhodný subjekt

detailné lustrácie 5 subjektov
monitoring 10 subjektov
3 základné úkony advokáta
prenájom upozorňovacej pečiatky
týždenné zasielanie Upozornenia
na nedôveryhodný subjekt

cena 85 € + DPH / mesiac

cena 135 € + DPH / mesiac

BALÍČEK PRÉMIUM

BALÍČEK INDIVIDUAL

•
•
•
•
•

•

detailné lustrácie 10 subjektov
monitoring 15 subjektov
5 základných úkonov advokáta
prenájom upozorňovacej pečiatky
týždenné zasielanie Upozornenia
na nedôveryhodný subjekt

klient si „vyskladá“ vlastný balíček
s počtom subjektov a s požadovanými
službami, ktoré budú presne podľa jeho
požiadaviek

cena 170 € + DPH / mesiac

cena DOHODOU

Popis jednotlivých služieb zahrnutých v balíčku:
Detailné lustrácie subjektov – zahŕňa lustráciu IČO, t.j. právnickej osoby, vrátane preverenia konateľa resp. konateľov
danej spoločnosti. Tieto lustrácie obsahujú informácie o aktuálnom počte exekučných konaní, informácie o nedoplatkoch
subjektu (napr. voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, leasingovým spoločnostiam
a iným), ďalej informácie o konkurze/reštrukturalizácií, o platobnej disciplíne subjektu. Taktiež sú zobrazené všetky
varovné informácie, t.j. informácie o nezverejnení účtovných závierok, o predlženosti subjektu, atď. Prostredníctvom
špecializovaného systému identifikujeme taktiež počet nehnuteľností vo vlastníctve.
Monitoring subjektov – firmy, prípadne fyzické osoby na základe zaslaných údajov od klienta (názov spoločnosti, IČO,
meno a priezvisko) zaradíme do nášho systému na sledovanie, t.j. v prípade, ak nastane akákoľvek zmena – napr. zmena
sídla spoločnosti, zmena konateľa, pribudne exekučné konanie, vyhlási sa konkurzné/reštrukturalizačné konanie,
osobný bankrot, atď., systém nás upozorní na danú zmenu a my tak vieme pružne reagovať na vzniknutú situáciu.
Základné úkony advokáta – zahŕňajú aktivitu advokáta v podobe vykonania jednoduchého právneho úkonu, napr.
zaslanie predžalobnej výzvy, odporúčania úpravy zmlúv a iné.
Prenájom upozorňovacej pečiatky – túto pečiatku si klient umiestni na vystavené faktúry za účelom minimalizovať
neuhradené pohľadávky.
Týždenné zasielanie Upozornenia na nedôveryhodný subjekt – každý týždeň prostredníctvom emailu zašleme
klientovi upozornenie na subjekt, ktorý možno zaradiť do kategórie problémových subjektov, čím varujeme klienta
pred prípadnou spoluprácou s takouto spoločnosťou.
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