
1. ZMENY V ORGANIZÁCII MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY 
Súčasné obvodné úrady budú nahradené okresnými úradmi, pričom budú zrušené aj úrady špecializovanej štátnej správy. Uvedená
zmena súvisí s implementáciou Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), ktorý by mal viesť k vyššej efektív-
nosti, pružnosti, výkonnosti, transparentnosti a modernizácii služieb v štátnej správe.

2. DOTÁCIE NA ROZVOJ ŠPORTU
Úrad vlády SR bude môcť poskytovať dotácie nielen na kultúrne pamiatky a národnostné menšiny, ale aj na rozvoj športu.
Poskytovanie dotácií na šport umožní novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, s ktorou
Vás oboznámime v našom článku. 

3. ODŠKODŇOVANIE OSÔB POSTIHNUTÝCH NÁSILNÝMI TRESTNÝMI ČINMI 
Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi upravuje jednorazové finančné odškodnenie osôb, ktorým
bola v dôsledku úmyselných násilných trestných činov spôsobená ujma na zdraví. Keďže výklad niektorých ustanovení uvedeného
zákona nebol jednoznačný, bola v NR SR prijatá novela, ktorá interpretačné problémy odstránila.  

4. NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH
Novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch reaguje na súčasný stav, ktorý nerieši problematiku vyradenia starých motorových
vozidiel z evidencie, ktoré už fyzicky neexistujú a majiteľ nedokáže preukázať spôsob, akým bolo motorové vozidlo zničené.
Akým spôsobom bude uvedenú situáciu možné riešiť Vám bližšie upresníme v nasledujúcom článku.  

5. NOVELA COLNÉHO ZÁKONA
Nová právna úprava zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon čiastočne modifikuje režim následných colných kontrol, upravuje inštitút
zabezpečenia colného dlhu a harmonizuje právnu úpravu niektorých ustanovení zákona s nariadením 2454/93 Komisie, ktorým sa
vykonáva nariadenie Rady 2913/92 ustanovujúce Colný kódex Spoločenstva. Novela sa dotkla aj úpravy niektorých ustanovení
zákona o hazardných hrách.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA EXEKUČNÉHO PORIADKU 
Účelom pomerne rozsiahleho návrhu novely zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti je upraviť
niektoré statusové otázky týkajúce sa súdnych exekútorov, ako aj zlepšenie systému kontroly zo strany štátneho orgánu. Navrho-
vaná novela by mala zmeniť vymenovávanie súdnych exekútorov ministrom spravodlivosti na princíp výberových konaní. Článok
informuje aj o ďalších pripravovaných kľúčových zmenách.
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Dňa 19. júna 2013 bol v Národnej rade
Slovenskej republiky schválený zákon
č.180/2003 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o miestnej štát-
nej správe“). Účinnosť nadobudne 1. ok-
tóbra 2013.

Miestna štátna správa Slovenskej repu-
bliky prešla už viacerými organizačný-
mi zmenami. Zákonom č. 222/1996 Z.z.
boli vytvorené Krajské úrady. Pôsob-
nosť Krajských úradov bola zákonom
č.515/2003 Z.z. zúžená na oblasti všeo-
becnej vnútornej správy, živnostenské-
ho podnikania, civilnej ochrany a riade-
nia štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu. Súčasne
bola štátna správa rozdelená na (1)
všeobecnú štátnu správu, na úrovni kra-
ja ju vykonávali uvedené Krajské úrady
a (2) špecializovanú štátnu správu, kto rú
predstavovali tzv. krajské úrady špecia -
li zovanej štátnej správy. Medzi kraj ské
úrady špecializovanej štátnej správy pa-
tril napríklad Krajský stavebný úrad.
Kraj ské úrady všeobecnej štátnej správy
boli zrušené zákonom č. 254/2007 Z. z.
s účinnosťou od 1. októbra 2007 a ich
pôsobnosť prešla na obvodné úrady v sí -
dle kraja. 

Odo dňa 1. januára 2013 boli zrušené aj
krajské úrady špecializovanej štátnej
správy a ich kompetencie prešli na ob-
vodné úrady v sídle kraja. Týkalo sa to
(1) krajských školských úradov, (2) kraj-
ských stavebných úradov, (3) územných
vojenských správ, (4) krajských úradov
životného prostredia, (5) krajských po-
zemkových úradov, (6) krajských lesných
úradov, (7) krajských úradov pre cest-
nú dopravu a pozemné komunikácie 
a (8) katastrálnych úradov. Ich zrušenie
a prechod kompetencií bol vykonaný zá-
konom č. 345/2012 Z. z. o niektorých
opa treniach v miestnej štátnej správe.

Miestna štátna správa na úrovni nižšej
ako je kraj bola do roku 2004 organizo-
vaná v okresných úradoch. Od 1. januá-
ra 2004 ich nahradili obvodné úrady. Už
uvádzaným zákonom č. 254/2007 Z. z.

boli zriadené obvodné úrady v sídle kra-
ja, ktoré prevzali časť agendy zrušených
krajských úradov a 1. januára 2013 pre-
vzali aj agendu zrušených krajských
úradov špecializovanej štátnej správy. 

Nová právna úprava nadväzuje na zme-
ny účinné od 1. januára 2013 a pred sta -
vuje druhú etapu Programu ESO (Efek-
tívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna
správa), ktorý Vláda Slovenskej repu-
bliky schválila uznesením č. 164/2012.
V zmysle Programu ESO boli v prvej
etape vykonané zmeny na krajskej úrov-
ni. Súčasťou druhej etapy sú zmeny
vykonané novým zákonom o miestnej
štátnej správe. 

Novelizovaný zákon o miestnej štátnej
správe zruší obvodné úrady a obvodné
úrady špecializovanej štátnej správy.
Medzi obvodné úrady špecializovanej
štátnej správy patria (1) obvodné úrady
životného prostredia, (2) obvodné po-
zemkové úrady, (3) obvodné lesné úra-
dy, (4) obvodné úrady pre cestnú dopra-
vu a pozemné komunikácie, (5) správy
katastra a (6) Obvodný úrad Štúrovo.

Pôsobnosť zrušených obvodných úradov
a obvodných úradov špecializovanej
štát nej správy prevezme 72 novozria-
de ných okresných úradov. Sídla a územ-
né obvody okresných úradov sú upra-
vené v prílohe č. 1 k zákonu o miestnej
štátnej správe. Okresné úrady však budú
mať rovnakú pôsobnosť ako súčasné ob  -
vodné úrady, navyše im pribudne agen da
obvodných úradov špecializovanej štát-
nej správy. Okresný úrad bude riadiť
prednosta okresného úradu, ktorý bude
za jeho činnosť aj zodpovedať. Tak ako
v súčasnosti, vymenúvať a od vo lá vať
ho bude Vláda Slovenskej republiky na
návrh ministra vnútra Slovenskej repu-
bliky. Podrobnosti o vnútornej organizá-
cii okresného úradu upraví Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) smernicou.

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy
bude výkon rozhodnutia okresného úra -
du uskutočňovať ministerstvo. Minister -
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stvo bude po novom tiež oprávnené uza-
tvoriť s právnickou osobou so 100 %
majetkovou účasťou štátu písomnú man-
dátnu zmluvu o vymáhaní pohľadávky
štátu a prípadne takejto právnickej oso-
be pohľadávku aj odplatne postúpiť. Po-
stúpenú pohľadávku však právnická oso-
ba nebude môcť postúpiť ďal šej osobe. 

Od 1. októbra 2013 bude teda podoba
miestnej štátnej správy nasledovná: na
(1) krajskej úrovni ostávajú obvodné
úrady v sídle kraja a do ich pôsobnosti
patria činnosti, ktoré zastrešovali už
skôr zrušené špecializované krajské úra-
dy a na (2) okresnej úrovni okresné úra-
dy, ktoré budú mať široké pole pôsob-
nosti nad agendou, ktorú vykonávalo
viacero obvodných úradov zrušených
novelou. Okresný úrad bude integrovaný
orgán miestnej štátnej správy s kom pe -
ten ciami týkajúcimi sa (1) prevodov ne-
hnuteľností, (2) vydávania živnosten-
ských oprávnení, (3) životného pro stre -
dia, (4) výstavby a bytovej politiky, (5)
záležitostí poľovníctva, rybárstva, po-
zemkov alebo (6) záležitostí školskej
správy.

Účelom zriadenia okresných úradov je
podľa dôvodovej správy k novele záko-
na o miestnej štátnej správe odstráne-
nie doterajšej disproporcie viacerých
obvodných úradov, ktorých územné ob-
vody sú vymedzené niekoľkými okres-
mi, alebo sú vymedzené obcami. Zníži
sa počet obvodných úradov, a to spo-
mínaným zrušením obvodných úradov
špecializovanej štátnej správy. V prí pa de
potreby zariadiť rôzne úradné skutoč-
nosti alebo iné úkony nebude nutnosťou
návšteva viacerých miest. Všet ky po-
treb né úrady budú sústredené na jed-
nom mieste.

V súvislosti s Programom ESO pripravu-
je Vláda Slovenskej republiky v ďalších
etapách zriadenie klientských centier.
Prvých 14 klientských centier by malo
byť zriadených ku dňu 1. januára 2014,
do konca roka 2014 by mali vzniknúť
ďalšie klientské centrá. Klientské cen -
trá by mali byť zriadené v mieste okres-
ných úradov a mali by slúžiť na styk
občana s úradmi. Občan by pri návšte-
ve klientského centra vybavil všetky po -
trebné úradné záležitosti.
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DOTÁCIE NA ROZVOJ ŠPORTU
Dňa 21. júna 2013 bol v Národnej rade
SR schválený zákon č. 201/2013 Z. z.
(ďalej len „novela“), ktorým sa mení
a do pĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o pos -
ky tovaní dotácií v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej republiky v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon
o do táciách“). Novela nadobudne účin-
nosť 1. septembra 2013. 

Úrad vlády Slovenskej republiky v sú-
časnosti poskytuje v zmysle zákona o do-
táciách dotácie na podporu (1) zacho-
vania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja
identity a kultúrnych hodnôt národnost-
ných menšín, (2) výchovy a vzdelávania
k právam národnostných menšín, (3) ná-
rodných kultúrnych pamiatok, (4) pro-
jektov zachovania memorabilií sloven-
ských osobností európskeho významu
a (5) interetnického a interkultúrneho
dialógu a porozumenia medzi národnost-
nou väčšinou a národnostnými men ši na -
mi a etnickými skupinami. 

Novela rozšíri uvedené účely o pos ky t -
nu tie dotácie na rozvoj športu. Konkrét -
nymi účelmi, na ktoré sa po novele bude
môcť poskytnúť dotácia, sú podľa no-
vé ho ust. § 2 ods. 5 zákona o dotáciách
(1) podpora regionálneho športu, mlá-
dežníckeho športu alebo akademické-
ho športu, (2) podpora miestnych špor-
tových podujatí alebo regionálnych
športových podujatí, (3) podpora špor-
tových podujatí nižších skupín, (4) ná-
kup športovej výbavy a (5) projekty za-
merané na výstavbu, údržbu a využitie
ihrísk, štadiónov a inej športovej infra-
štruktúry zameraných predovšetkým na
deti a mládež. 

Postup pri podávaní žiadosti o dotáciu
a poskytnutie dotácie Úradom vlády Slo-
venskej republiky v súčasnej dobe upra-
vuje okrem zákona o dotáciách aj vy-
hláš ka Úradu vlády č. 21/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zlo-
žení, rozhodovaní, organizácii práce 
a postupe komisie pri vyhodnocovaní



žiadostí o poskytovanie dotácií a krité-
riá pre vyhodnocovanie žiadostí o po-
skytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu
vlády Slovenskej republiky a smernica
vedúceho Úradu vlády Slovenskej re-
publiky č. 4/2013 o poskytovaní dotá-
cií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej
republiky. Nakoľko novela nemení postup
poskytovania dotácií, pri poskytovaní
dotácií na podporu športu sa bude po-
stupovať tak, ako v súčasnej dobe, teda
podľa zákona o dotáciách ako aj podľa
vyššie uvedených právnych predpisov. 

Dotácia na rozvoj športu môže byť v prí -
pa de podania žiadosti adresovaná via-
cerým subjektom. Ustanovenie § 3 ods. 1
zákona o dotáciách vymedzuje okruh
subjektov, ktorým môže byť dotácia po-
skytnutá. Podľa uvedeného ustanove-
nia môže byť dotácia poskytnutá (1)
obci, (2) vyššiemu územnému celku,
(3) občianskemu združeniu, (4) nadácii,
(5) záujmovému združeniu právnických
osôb, ktoré je právnickou osobou,
(6) neziskovej organizácii poskytujú-
cej všeobecne prospešné služby, (7)
neinvestičnému fondu so sídlom na
území Slovenskej republiky, (8) regis-
trovanej cirkvi alebo náboženskej spo-
ločnosti, právnickej osobe, ktorá odvo-
dzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti, (9) práv-
nickej osobe zriadenej osobitným zá-
ko nom (napríklad vysokej škole), (10)
medzinárodnej organizácii registrova-
nej na území Slovenskej republiky,
(11) rozpočtovej organizácií alebo prís-
pevkovej organizácií, ktorej zriaďova-
te ľom je vyšší územný celok alebo obec,
(12) fyzickej osobe – podnikateľovi 
s mies tom podnikania na území Sloven-
skej republiky a (13) právnickej osobe
- podnikateľovi so sídlom na území Slo-
venskej republiky. 

Podaniu žiadosti o dotáciu predchádza
výzva na predkladanie žiadostí o do tá -
ciu. Výzvu zverejňuje Úrad vlády Slo-
venskej republiky spôsobom umožňujú-
cim hromadný prístup. Výzvu zverejní
na svojej internetovej stránke, a to
naj menej 2 mesiace pred termínom
predkladania žiadostí o dotáciu. Výzva
musí obsahovať náležitosti ustanovené
v § 8 ods. 1 písm. c) zákona o do tá -
ciách, teda formulár žiadosti v elek-
tronickej podobe, výšku dotácie alebo

návrh zmluvy o poskytnutí dotácie a iné.
Jednou z dôležitých podmienok po skyt-
nutia dotácie je spolufinancovanie pro -
jektu žiadateľom, najmenej vo výške 
5 % z celko vého rozpočtu projektu, na
ktorý sa poskytne dotácia. Zabezpeče-
nie spolufinancovania musí žiadateľ
o do tá ciu preukázať.

Záujemca o dotáciu sa pred podaním
žiadosti o dotáciu musí zaregistrovať 
v Informačnom systéme s názvom „Dotá-
cie ÚV SR 2013“ na internetovej stránke
http://dotacie.vlada.gov.sk/index.php. Následne môže
po dať žiadosť o do tá ciu spolu s pri lo že -
nými prílohami na adresu uvedenú vo
výzve na podávanie žiadostí. Vzor žia-
dosti o dotáciu tvorí prílohu č. 1a zá-
kona o dotáciách. Povin né prílohy žia-
dosti upravuje ust. § 6 ods. 2 zákona
o dotáciách a ust. § 8a ods. 5 zá kona 
č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra-
vidlách verejnej správy. 

O žiadosti o dotáciu rozhoduje troj člen -
ná komisia zriadená Úradom vlády Slo-
venskej republiky. Komisia je povinná
začať rokovanie najneskôr 2 mesiace
po skončení termínu uvedeného vo vý-
zve na predloženie žiadosti o poskyt-
nutie dotácie. Komisia rozhoduje na
základe kritérií obsiahnutých v záväz-
nej metodike, ktorá musí byť súčasťou
výzvy na predkladanie žiadosti o po-
skytnutie dotácie. 

Všetky schválené aj nechválené žia dos -
ti musia byť do 30 dní od rozhodnutia
komisie zverejnené spôsobom umožňu-
júcim hromadný prístup. Ako sme už
uviedli, v praxi ide o zverejnenie na
internetovej stránke Úradu vlády Slo-
venskej republiky. Pri neschválených
žiadostiach musí byť okrem iných úda-
jov zverejnený aj dôvod neschválenia.
Úrad vlády Slovenskej republiky na
svojej webovej stránke tiež každoroč-
ne zverejňuje vyhodnotenie výsledkov
už poskytnutých dotácií a schválený
rozpočet na dotácie pre rozpočtový rok
spolu s predpokladom na nasledujúce 
2 roky. Prípadným záujemcom o do tá cie
odporúčame priebežne sledovať we bo -
vú stránku Úradu vlády Slovenskej re-
publiky http://dotacie.vlada.gov.sk.

O poskytnutie dotácií na šport je v sú-
časnej dobe možné požiadať Minister-
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Zákonom č. 146/2013 Z. z. (ďalej len
„no  vela“) bol s účinnosťou od 1. júla
2013 novelizovaný zákon č.215/2006 Z.z.
o odškodňovaní osôb poškodených ná-
silnými trestnými činmi v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o od -
škod ňovaní osôb“). Novela precizovala
právnu úpravu odškodňovania osôb po -
ško  dených násilnými trestnými činmi
v sú  lade s požiadavkami aplikačnej
pra  xe. 

Predchádzajúca právna úprava v ust. § 2
písm. b) zahŕňala v definícii ujmy na
zdra ví okrem iného aj znásilnenie, se-
xuálne násilie a sexuálne zneužívanie.
Novela precizovala uvedené ustanove-
nie tak, že za ujmu na zdraví sa po no-
vom považuje morálna škoda spôsobená
trestným činom znásilnenia, sexuálne-
ho násilia alebo sexuálneho zneužíva-
nia. Doplnením pojmu morálna škoda
do definície ujmy na zdraví sa predpo-
kladá odstránenie možných interpretač-
ných problémov. Pojem morálna škoda
je žiaduce vykladať analogicky s poj -
mom nemajetková ujma v občianskom
súdnom konaní. 

Novela tiež doplnila ust. § 2 o nové
písm. e), ktoré definuje, že trestný čin
je aj čin inak trestný, spáchaný osobou,
ktorá nie je trestne zodpovedná pre
nepríčetnosť alebo pre vek. Z ust. § 22
a 23 Trestného zákona totiž vyplýva,
že nepríčetnosť a nedostatok veku sú
okolnosťami vylučujúcimi trestnú zod-
povednosť. Ak nebola naplnená skutková
podstata trestného činu z dôvodu neprí-
četnosti alebo nedostatku veku, poten-
ciál ne mohlo dôjsť k ne správ ne mu výkla-
du zákona o odškodňovaní osôb v pre do -
šlom znení, teda, že poškodený nemá
ná rok na odškodnenie. Novela zahrnutím
činu inak trestného do definície trestné-
ho činu odstránila nejedno znač ný výklad. 

Ďalšou zmenou je nové znenie poslednej
vety ust. § 5 ods. 1 a vypustenie ods. 4
z ust. § 5. Uvedenými zmenami sa ex-
plicitne upravilo, že poškodený trest-
ným činom (ďalej len „poškodený“) má
dva vzájomne nepodmienené právne ná -
roky. Má nárok na odškodnenie za ujmu
na zdraví podľa zákona č. 437/2004 Z.z.
o náhrade za bolesť a o náhrade za sťa -
ženie spoločenského uplatnenia a v prí -
pa de znásilnenia, sexuálneho násilia
ale bo sexuálneho zneužívania rovnako
nárok na odškodnenie za spôsobenú
mo rálnu škodu vo výške desaťnásobku
minimálnej mzdy. Už predchádajúca
právna úprava predpokladala predmet-
né nároky, avšak z dôvodu nejednoznač-
ného výkladu bolo potrebné uvedené
ustanovenia zmeniť.

Zmena nastala aj v úprave lehôt na po-
danie žiadosti o odškodnenie. Žiadosť
o odškodnenie sa aj po novom podáva
tak, ako za predchádzajúcej právnej
úpravy, na Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky. Žiadosť sa podáva
na predpísanom tlačive spolu s po vin ný -
mi prílohami upravenými ust. § 9 ods. 2
zákona o odškodňovaní osôb. 

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy
mohol poškodený podať žiadosť o od -
škod nenie (1) v lehote 18 mesiacov odo
dňa spáchania trestného činu, ktorým
bola spôsobená ujma na zdraví, (2) v le-
hote 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozsudku alebo trestné-
ho rozkazu, ak bol rozsudok alebo trest-
ný rozkaz vynesený po lehote podľa
bodu 1, alebo (3) v lehote 6 mesiacov
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o ná-
roku poškodeného v občianskom súd-
nom konaní alebo konaní pred iným
orgánom, ak súd v trestnom konaní po-
ško deného s jeho nárokom odkázal na
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stvo školstva, vedy, výskumu a športu.
Ide o obdobný proces ako pri žiadosti
o dotácie poskytované Úradom vlády Slo-

venskej republiky. Pre bližšie informácie
Vám odporúčame pozrieť si webovú
strán ku http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2013/.



občianske súdne konanie alebo konanie
pred iným orgánom. 

Uvedené lehoty boli upravené ako pre-
kluzívne, inak povedané, ak nebola žia-
dosť o odškodnenie podaná v lehote,
nárok na odškodnenie zanikol. Uvedená
právna úprava vyvolávala v praxi pro-
blémy, najmä keď rozsudok nadobudol
právoplatnosť tesne pred uplynutím le-
hoty 18 mesiacov a poškodený nestihol
podať žiadosť o odškodnenie. 

Na základe uvedených aplikačných pro-
blémov bola novelou upravená len jed-
na lehota na podanie žiadosti o odškod-
nenie, a to lehota 6 mesiacov. Lehota
začína plynúť dňom nadobudnutia prá-
voplatnosti (1) rozsudku alebo trestného
rozkazu, (2) iného rozhodnutia orgánu
činného v trestnom konaní alebo súdu,
ktorý v prípadoch uvedených v § 4 ods. 2
zákona o odškodňovaní osôb vo veci na-

posledy konal, alebo (3) rozhodnutia,
ktorým sa rozhodlo o nároku poškode-
ného v občianskom súdnom konaní ale-
bo konaní pred iným orgánom, ak súd
v trestnom konaní poškodeného s jeho
nárokom odkázal na občianske súdne ko-
nanie alebo konanie pred iným orgánom.

Pri zisťovaní informácií, ktoré sú nevy -
hnut  né na rozhodnutie o od škod ne ní,
môže podľa nového znenia ust. § 10 ods.1
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky požadovať súčinnosť nielen
od orgánov činných v trestnom konaní
a súdov, ale aj od iných štátnych orgá-
nov, vyšších územných celkov, obcí 
a iných osôb.

Novela v prechodných ustanoveniach
upravuje, že ak bol trestný čin spáchaný
pred 1. júlom 2013, postupuje sa podľa
predpisov účinných do dňa 30. júna
2013.
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NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH
Národná rada Slovenskej republiky
schvá lila dňa 26. júna 2013 novelu zá-
kona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon o odpadoch“). Schválená novela
predmetného zákona reaguje na pro-
blém nemožnosti vyradiť z evidencie
neexistujúce motorové vozidlo. V pre -
chod nom období od 1. februára 2009
do 31. októbra 2009 existovala mož-
nosť vyradiť z evidencie aj neexistujú-
ce vozidlo, ku ktorému jeho majitelia
nevedeli deklarovať spôsob jeho likvi-
dácie. Napriek tomu, v súčasnosti ešte
mnoho obyvateľov žiada vyradiť fyzicky
neexistujúce vozidlo a zákon im pred-
metný problém neumožňuje vyriešiť. 

Zákon o odpadoch rieši problematiku
nakladania s odpadmi, pričom upravuje
povinnosti subjektov pri predchádzaní
vzniku odpadov a rieši aj pôsobnosť
orgánov štátnej správy a miest nej sa-
mosprávy. Pre korektné porozumenie
problematiky je potrebné najskôr vy-
svetliť viaceré dôležité pojmy a pri -
blí žiť povinnosti držiteľov starých vo-
zidiel.

Zákon o odpadoch definuje odpad ako
hnuteľnú vec uvedenú v prílohe č. 1
predmetného zákona, ktorej sa jej dr -
ži teľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade s týmto zákonom alebo oso-
bitnými predpismi povinný sa jej zba-
viť. Keďže novela sa týka vyraďovania
motorových vozidiel, takto chápané vo-
zidlo možno primárne na najvyššom
stupni zovšeobecnenia podradiť pod
viaceré body prílohy č. 1 k zákonu o od -
padoch. Staré, nefunkčné, prípadne inak
nepoužiteľné motorové vozidlo možno
ponímať ako (1) výrobok, ktorý nezod-
povedá požadovanej akosti alebo ako
(2) výrobok, ktorý už pre držiteľa nemá
upotrebenie. 

V zmysle zákona o odpadoch, starým
vozidlom rozumieme vozidlo kategórie
M1, N1 a trojkolesové vozidlo kategó-
rie L2e. Pre úplnosť je nevyhnutné vy-
svetliť, že ak držiteľ žiada motorové
vozidlo vyradiť z evidencie alebo má
byť vyradené z evidencie, prípadne už
bolo vyradené z evidencie, podobne sa
naň hľadí ako na staré vozidlo. Z uve -
de ného možno odvodiť, že staré vozid-
lo nemusí byť nevyhnutne vozidlo ne-
funkčné alebo opotrebované. 



O staré vozidlo sa jedná aj v prípade,
ak na verejnom priestranstve, ceste ale-
bo mieste, kde z hľadiska ochrany život-
ného prostredia, zachovania estetické-
ho vzhľadu či chránenej časti prírody
je žiaduce ho odstrániť a zároveň je na
uvedených miestach odstavené dlhšie
ako 30 dní a jeho držiteľ nie je zná-
my. Rozhodnúť o označení vozidla ako
starého môže v správnom konaní aj ob-
vodný úrad životného prostredia.

Staré motorové vozidlo sa nachádza vo
vlastníctve istých subjektov, ktoré zá-
kon o odpadoch označuje ako držiteľov.
Držiteľa starého motorového vozidla
v tomto prípade rozumieme ako drži-
teľa odpadu. Zákon o odpadoch stano-
vuje spomenutým držiteľov viaceré po-
vinnosti. Ak je staré vozidlo odpadom,
držiteľ je povinný bezodkladne zabez-
pečiť odovzdanie kompletného starého
vozidla osobe vykonávajúcej zber sta-
rých vozidiel alebo spracovateľovi sta-
rých vozidiel. 

Osoba vykonávajúca zber môže byť po -
dľa ust. § 52a zákona o odpadoch fyzic-
ká alebo právnická osoba, ktorej bol
od orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva (1) vydaný súhlas na zber
starých vozidiel, ktorá (2) zber vyko-
náva pre spracovateľa starých vozidiel,
s ktorým má na túto činnosť uzatvore-
nú zmluvu, alebo pre svoju potrebu, ak
je sama spracovateľom starých vozidiel,
(3) vystavuje v mene spracovateľa sta-
rých vozidiel potvrdenie o prevzatí sta-
rého vozidla na spracovanie, (4) zber
vykonáva výhradne na účel prepravy
starých vozidiel na ich spracovanie spra-
covateľovi starých vozidiel okrem prípa-
du, ak zber vykonáva sám spracovateľ
starých vozidiel, (5) pri zbere nepožadu-
je poplatok alebo inú platbu od osôb,
od ktorých staré vozidlá prevzala, (6)
staré vozidlo odovzdá najneskôr do 30
dní od jeho prevzatia spracovateľovi
starých vozidiel.

Ako sme už uviedli, v súvislosti so sta-
rými motorovými vozidlami majú ich
dr žitelia viaceré zákonom uložené po-
vinnosti. Ak držiteľ motorového vozid-
la disponuje starým vozidlom spĺňajú-
cim vyššie uvedené predpoklady pre
jeho zaradenie medzi odpad, je (1) po-
vinný bezodkladne zabezpečiť, aby sa

kompletné motorové vozidlo odovzda-
lo osobe vykonávajúcej zber starých
vozidiel, prípadne spracovateľovi sta-
rých vozidiel. Podľa aktuálne platnej
legislatívy, spomínaný držiteľ musí z po -
zície žiadateľa o vyradenie starého vo-
zidla z evidencie spolu so žiadosťou (2)
predložiť okresnému dopravnému inš-
pektorátu potvrdenie, že spracovateľ
alebo osoba vykonávajúca zber vozidlo
prevzala. Absencia uvedeného potvr de-
nia znemožňuje v špecifických prípa doch
možnosť vozidlo z evidencie vyradiť. 

Zmienené povinnosti možno označiť za
najkľúčovejšie, popri nich však držiteľ
má aj ďalšie povinnosti. Týka sa to po-
vinnosti na vlastné náklady zabezpe-
čiť, aby sa staré motorové vozidlo ne-
stalo vecou, ktorá by mohla poškodiť,
ohroziť, narúšať alebo iným spôsobom
negatívne vplývať na okolité prostredie,
obec, krajinu. V priamej súvislosti s uve -
de ným, zákon prikazuje aj umiest ňovať
a uchovávať staré vozidlo tak, aby ne-
došlo k poškodzovaniu, ohrozovaniu, na-
rúšaniu alebo odcudzeniu vozidla. Pokiaľ
si tieto povinnosti držiteľ vozidla neplní,
správca cesty alebo obec môže na nákla-
dy držiteľa vykonať potrebné opatre-
nia (vozidlo odstrániť, odovzdať obvod-
nému úradu životného prostredia a upo-
ve do miť všetky dot knu té subjekty).

Napravenie legislatívneho nedostatku
v podobe obligatórneho predloženia po-
tvrdenia o prevzatí starého vozidla na
spracovanie, zber, likvidáciu je výraznou
zmenou, ktorou sa odo dňa nadobudnu-
tia účinnosti novely zákona o odpadoch
odbremenia držitelia starých vozidiel,
ktorí inak nevedia deklarovať, ako bolo
naložené s vozidlom už fyzicky neexis -
tujúcim.

Doplnením odsekov 10 a 11 do ust. § 51
zákona o odpadoch sa držiteľovi vozid-
la fyzicky neexistujúceho a z evidencie
neodhláseného ponúka možnosť, aby po
tom, ako zaplatí poplatok do Environ-
mentálneho fondu, požiadal obvodný
úrad životného prostredia o vydanie po-
tvrdenia o tom, že staré vozidlo neexis-
tuje. Následne držiteľ starého vozidla
je oprávnený predmetné neexistujúce
vozidlo odhlásiť z evidencie podľa zá-
kona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premáv-
ke v znení neskorších predpisov.
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Z dôvodovej správy k novele zákona
o odpadoch vyplýva, že zákonodarca pri
koncipovaní návrhu vychádzal z myš lien -
ky, že staré vozidlo nevyhnutne pred-
stavuje negatívnu záťaž na životné pro -
stredie. To sa odrazilo v povinnosti za-
platiť presne stanovený poplatok do En-
vironmentálneho fondu, ktorý je zdro-
jom na čerpanie prostriedkov vedúcich
k odstráneniu negatívnych vplyvov na
životné prostredie.

Výška požadovaného príspevku do En-
vironmentálneho fondu závisí od dátu-
mu prvej evidencie vozidla vo vzťahu
k podanej žiadosti o vyradenie starého
vozidla. Suma je odstupňovaná podľa
počtu rokov. Držiteľ, ktorý požiada ob-
vodný úrad životného prostredia o vy -
da nie potvrdenia o neexistencií staré-
ho vozidla s účelom jeho vyradenia

z evi dencie, zaplatí príspevok do Envi-
ronmentálneho fondu v sume (1) 50 Eur,
ak je dátum prvej evidencie vozidla
viac ako 20 rokov od podania žiadosti,
(2) 100 Eur, ak je dátum prvej eviden-
cie vozidla od 10 do 20 rokov od poda-
nia žiadosti, alebo (3) 150 Eur, ak je dá-
tum prvej evidencie vozidla do 10 ro kov
od podania žiadosti.

Uvedená novela zákona o odpadoch
nemá žiadne prechodné obdobie a je
časovo neobmedzená. 

Novela zákona mala nadobudnúť účin-
nosť dňa 1. septembra 2013. Prezident
však schválenú novelu zákona vrátil do
Národnej rady na opätovné prerokova-
nie. Očakáva sa, že Národná rada nove-
lu opätovne schváli na niektorej z naj -
bližších schôdzí.
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NOVELA COLNÉHO ZÁKONA
Dňa 1. júla 2013 nadobudol účinnosť
zákon č. 135/2013 Z. z. (ďalej len „no-
vela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Colný
zákon“). Uvedená novela reaguje na
harmonizáciu národnej legislatívy v col-
nej oblasti s požiadavkami úniového prá-
va. Modifikuje právny režim vykonávania
následných colných kontrol s cieľom
zefektívnenia a zrýchlenia ich výkonu. 

Colný úrad oznámi kontrolovanej oso-
be začiatok následnej kontroly. V ozná-
mení uvedie (1) miesto výkonu násled-
nej kontroly, (2) dátum jej začatia a (3)
jej predmet s uvedením údajov o col-
ných vyhláseniach alebo s uvedením ob-
dobia, na ktoré sa následná kontrola
vzťahuje. V prípadoch rizika znehodno-
tenia, zničenia alebo pozmenenia úč-
tovných alebo iných dokladov, môže
or gán kontroly začať s výkonom násled -
nej kontroly aj bez oznámenia.

Kontrolovaná osoba má viacero povin-
ností, novela okrem doteraz vyžadova-
nej povinnosti (1) umožniť colnému
úradu výkon následnej kontroly a (2)
vstupu do svojho sídla, zakotvuje po-
vinnosť poskytnúť všetky požadované
podklady a materiály aj v elek tro nic -

kej podobe. Kontrolovaný subjekt tiež
zabezpečí vhodné podmienky na vyko-
nanie následnej kontroly a umožní col-
nému úradu skontrolovať tovar, na kto-
rý sa vzťahuje kontrolované colné vy-
hlásenie. 

Predchádzajúca právna úprava prizná-
vala kontrolovanej osobe užší rozsah
oprávnení ako platné znenie, ktoré pri-
niesla novela. V súčasnosti má kontrolo-
vaná osoba právo vyjadriť sa k ne dos -
tatkom zisteným v procese následnej
kontroly ústnou aj písomnou formou.
Kontrolovaná osoba sa môže vyjadriť
tiež k spôsobu vykonávania následnej
kontroly, vrátane metód obstarania,
vykonania a vyhodnotenia dôkazov.

Protokol o následnej kontrole colný
úrad vyhotoví, ak sa preukázalo, že
boli nesprávne uplatnené colné pred-
pisy. Obsah protokolu taxatívne určuje
ust. § 12 ods. 17 Colného zákona. Jed-
ným z podkladov pre vyhotovenie pro-
tokolu je aj vyššie uvedené vyjadrenie
k nedostatkom od kontrolovanej osoby.
Okamih vyhotovenia protokolu je to-
tožný s okamihom ukončenia následnej
kontroly. Dňom vyhotovenia protokolu
sa zároveň končí následná kontrola.



Zistenie, že v súlade s colnými pred-
pis mi je potrebné dodatočne vymerať
colný dlh sa eviduje v účtovnej eviden-
cií kontrolujúceho subjektu spolu s ur -
če ním dlžnej sumy. Colný úrad výšku
predmetnej sumy oznámi dlžníkovi pro-
stredníctvom rozhodnutia o do da toč nom
vymeraní colného dlhu. 

Následná kontrola sa podľa predošlej
právnej úpravy mohla uskutočniť do
troch rokov od konca roku, v ktorom
vznikla povinnosť zaplatiť clo, alebo
v ktorom bolo tovaru pridelené colné
určenie. Zmenou je vypustenie tejto
trojročnej lehoty.

Novela zákona priniesla možnosť vy-
rov nať colný dlh aj v hotovosti do po-
kladne colného úradu. Obmedzenie sa
týka sumy colného dlhu. Uvedenou for-
mou možno zabezpečiť colný dlh maxi-
málne vo výške 1.659,70 Eur.

Tieto zmeny nadobudli účinnosť dňa 
1. júla 2013.

Schválená novela č. 135/2013 Z. z.
okrem uvedených zmien v Colnom zá-
kone sprievodne novelizovala aj zákon
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o hazardných hrách“).

Zavádza sa nová forma štátnej lotérie.
Podľa ust. § 2 písm. l, štátnou lotériou
budeme rozumieť hazardnú hru, ktorú
tvoria číselné lotérie, špeciálne bingo,
lotéria dokladov o prijatí tržby vyhoto-
vených registračnou pokladnicou (ďa-
lej len „pokladničný doklad“) a ha zard-
né hry prevádzkované prostredníctvom
internetu.

Dôvodom zavedenia novej formy loté-
rie, ako vyplýva z dôvodovej správy

k no vele, je snaha o podporu kupujú-
cich, aby si pri nákupe vždy vyžiadali do-
klad o zaplatení, čím sa očakáva čias-
točné zvýšenie daňových príjmov štátu,
nakoľko obchodníci by nemohli ukraco-
vať štát na dani z pridanej hodnoty.

Ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o ha -
zard ných hrách demonštratívne vyme-
nováva formy lotériových hier, ktorými
sú najmä (1) žrebové lotérie, (2) tom-
boly, (3) číselné lotérie, (4) bingo, (5)
okamžité lotérie a (6) lotéria poklad-
ničných dokladov. 

Lotéria pokladničných dokladov je lo-
tériová hra, v ktorej je neurčitý počet
žrebov. Rozhodujúcim znakom, ktorý
odlíši túto formu lotérie od ostatných
je skutočnosť, že hráč môže získať
žreb tejto lotérie výlučne na báze úda-
jov z pokladničného dokladu. Žreby
bude vydávať výlučne prevádzkovateľ
lotérie po predložení pokladničného
do kladu. Zaplatenie vkladu nebude
podmienka pre účasť na tejto hre. Vý-
hry sa žrebujú podľa schváleného her-
ného plánu. Výhercom je hráč, ktorý
má žreb s číslom alebo iným označe-
ním zhodným s vyžrebovaným číslom
alebo iným označením žrebu. 

Udelenie licencie na prevádzkovanie
štátnej lotérie bude po novom potreb-
né aj v prípade lotérie pokladničných
dokladov, avšak v rozhodnutí o jej ude-
lení sa nebude uvádzať počet žrebov,
cena žrebu a celková výška hernej istiny.

Do lotérie pokladničných dokladov budú
z dôvodu nadobudnutia účinnosti uve-
dených zmien odo dňa 1. septembra
2013 zaradené žreby vydané prevádz -
ko vateľom hráčovi po predložení po-
klad ničného dokladu vyhotoveného po
31. auguste 2013. 
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Ministerstvo spravodlivosti SR predloži-
lo do Národnej rady Slovenskej republi-
ky vládny návrh zákona (ďalej len „no-
vela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekúto-
roch a exekučnej činnosti v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „Exekuč-
ný poriadok“).

Ak Národná rada SR uvedenú novelu
schváli, sprecizuje sa pojem exekútor,
ktorý je podľa § 2 ods. 1 Exekučného
poriadku štátom určenou a splnomoc-
nenou osobou na vykonávanie nútené-
ho výkonu exekučných titulov. Odstrá-
nením slovného spojenia „súdnych
a iných rozhodnutí“ a jeho nahradením
pojmom „exekučných titulov“ by sa
mala zvýšiť právna istota subjektov. 

Exekútorovi by mala vzniknúť povinnosť
v rámci svojej činnosti vždy uvádzať
označenie „súdny exekútor“ alebo „exe-
kútorský úrad“, čím dôjde k pre ci zo va -
niu označenia činností, ktoré súdny
exe kútor podľa zákona vykonáva. V prí -
pa de, že súdny exekútor nevykonáva
činnosť zameranú na nútený výkon exe-
kučných titulov, nebude oprávnený
označovať svoju aktivitu ako „výkon roz-
hodnutia“, „exekúcia“ alebo „exekuč-
ná činnosť“, a to ani gramatické odvo-
denia uvedených slovných spojení.

Zákon v súčasnej podobe nedostatočne
upravuje kontrolu, ktorou Ministerstvo
spravodlivosti SR dohliada na činnosť
súdnych exekútorov. Po schválení nove-
ly bude Ministerstvo spravodlivosti SR
viesť záväzný zoznam exekútorov, kto-
rého pravidelne aktualizovanú podobu
bude uvádzať na svojej webovej strán-
ke. Zoznam v tejto podobe bude uvá-
dzať na svojom webovom sídle aj Slo-
venská komora exekútorov (ďalej len
„Komora“). 

Štátny dohľad nad činnosťou exekútorov
bude aj naďalej vykonávať Ministerstvo
spravodlivosti SR (ďalej len „minister-
stvo“). Doplnením odseku 3 do ust. § 8
Exekučného poriadku sa mu však rozší-
ria oprávnenia vo vzťahu ku kontrole,

ktoré sú v aktuálnej podobe zákona de-
finované príliš vágne. 

V prípade schválenia novely bude mi-
nisterstvo oprávnené (1) nahliadať do
exekučných spisov, listín a evidencie
exekútora spolu s vyhotovovaním výpis -
kov, (2) žiadať v určenej lehote písom-
né vyjadrenie exekútora k postupu, (3)
požadovať od exekútora ústne vyja-
drenia, (4) vstupovať do priestorov exe -
kútorského úradu. Exekútor bude po-
vinný poskytnúť ministerstvu potrebnú
súčinnosť. Komora bude pri výkone
štátneho dohľadu spolupracovať aj na-
ďalej, ak ju o to ministerstvo požiada. 

Novela taktiež spresňuje povinnosti exe-
kútora. Každú zmenu údajov zapisova-
ných do zoznamu exekútorov, každú
zmenu skutočností ohľadom preruše-
nia, pozastavenia alebo zániku výkonu
funkcie exekútora, by podľa pripravo-
vanej novely exekútor mal byť povinný
bezodkladne oznámiť ministerstvu.
Ďalšou povinnosťou exekútora bude
predložiť Komore správu o (1) počte
doručených návrhov oprávnených na
vykonanie exekúcie, (2) počte skonče-
ných exekučných konaní a (3) počte
neskončených exekučných konaní za
predchádzajúci kalendárny rok. Uve de -
nú povinnosť predložiť správu o stave
vymáhaných pohľadávok si exekútor
bude musieť splniť každoročne do 31. ja-
nuára. Komora bude povinná všetky
správy, vrátane správy z vlastnej činnos-
ti, ďalej predložiť ministerstvu každo-
ročne do 30. apríla. 

Ministerské hodnotenie uvedených po-
vinne predkladaných správ by malo vy-
tvoriť ďalší účinný nástroj kontroly čin-
nosti exekútorov a Komory. Nesplnenie
spomenutých povinností bude pre exe-
kútora predstavovať disciplinárne pre-
vinenie.

V súvislosti s uvedeným, pripravovaná
novela ďalej navrhuje zaviesť do Exe-
kuč ného poriadku nový inštitút tzv.
„kon troly exekučnej činnosti“. Účelom
kon troly exekučnej činnosti má byť
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(1) kontrola dodržiavania hospodárnosti
a efektívnosti exekútora pri nakladaní
s prostriedkami účastníkov konania,
(2) kontrola správnosti vedenia a evi -
den cie účtovných a iných dokladov preu-
kazujúcich prijaté a poukázané plne-
nie a (3) tzv. kontrola následná, ktorá
umožní skontrolovať, či exekútor splnil
opatrenia, ktoré mu boli uložené pri
vykonaní kontroly exekučnej činnosti.

Kontrolu exekučnej činnosti bude vyko -
návať kontrolná komisia ako ad hoc or-
gán kreovaný na tento účel zo zástup -
cov Komory a ministerstva. Podnet na
kontrolu bude môcť dať súd, fyzická
alebo právnická osoba na podklade
sťažnosti, prezident Komory, iné orgá-
ny Ko mory alebo orgány verejnej moci.
Osobitný podnet na kontrolu dá aj mi-
nisterstvo. 

Príslušné oprávnenia orgánov kontroly
sú vyvažované ich povinnosťami, ktoré
sa týkajú (1) vydania potvrdenia o pre-
vzatí dokumentov exekútorovi, (2) za-
bezpečenia riadnej ochrany prevzatých
podkladov, (3) vyhotovenia protokolu
o vykonaní kontroly a niektorých iných. 

Oprávnenia by podľa novely mali exis-
tovať aj na strane súdneho exekútora
ako objektu kontroly. Bude oprávnený
vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam
a najneskôr do 14 dní od doručenia pro-
tokolu o vykonaní kontroly podať pí-
somné námietky proti zisteniam vyplý-
vajúcim z kontroly.

Navrhovaná novela ďalej spresňuje dis-
ciplinárne previnenie súdneho exekú-
tora tým, že okrem súčasných foriem
previnenia, teda (1) porušenia sľubu,
(2) správania narušujúceho dôstojnosť
funkcie a (3) pokračovania v činnosti
napriek predchádzajúcej výzve, sa dis-
ciplinárnym previnením bude rozumieť
aj porušenie iných povinností podľa Exe-
kučného poriadku. Pre prax významným
sa stane zavedenie novej skutkovej pod-
staty disciplinárneho previnenia, a to
zavinené konanie exekútora, ktoré má
za následok prieťahy v exekučnom ale-
bo disciplinárnom konaní. Uvedená
zmena by mala priniesť lepšiu vymoži-
teľnosť práva vzhľadom na súčasný
stav.

Pokiaľ ide o disciplinárne konanie, no-
vela má zaviesť náhodný výber disci-
plinárnych senátov, ktorý by sa mal rea-
lizovať technickými metódami s cie ľom
eliminovať možnosť ovplyvňovania vý-
beru.

Značné zmeny v prípade prijatia novely
Exekučného poriadku nastanú v rám ci
procesu disciplinárneho konania, kto ré
začne výlučne na návrh podávaný Ko-
more. Medzi povinné náležitosti návr -
hu budú patriť (1) označenie účastníkov
exekučného konania, (2) opis skutku,
(3) uvedenie ustanovenia, ktoré exe-
kútor porušil, (4) označenie dôkazov
a (5) návrh, ktoré disciplinárne opatre-
nie navrhovateľ žiada uložiť. 

Podkladom pre rozhodnutie discipli nár  -
ne ho senátu bude vždy skutkový a práv-
ny stav existujúci v čase, keď k dis ci -
pli nárnemu previneniu došlo. 

V prípade zistenia disciplinárneho pre-
vinenia, exekútorovi hrozí niektoré z dis-
ciplinárnych opatrení, to znamená (1)
pokarhanie, (2) písomné pokarhanie,
(3) peňažná pokuta do sumy 330 Eur,
respektíve v prípade závažného disci-
plinárneho previnenia (4) peňažná po-
kuta do sumy až 3.310 Eur alebo aj (5)
zbavenie výkonu funkcie súdneho exekú-
tora. Forma disciplinárneho opatrenia
závisí od druhu a závažnosti porušenia. 

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie
vydané v disciplinárnom konaní bude
považované za exekučný titul podľa 
§ 41 ods.2 písm. i), čo znamená, že pôj -
de o iné rozhodnutie, výkon ktorého
zá kon pripúšťa. Výkon rozhodnutia
zrealizuje Komora alebo ministerstvo.
Ministerstvo bude oprávnené zrealizo-
vať výkon rozhodnutia, pokiaľ discipli-
nárnou sankciou bude zbavenie výkonu
funkcie súdneho exekútora.

Významné transformácie by sa mali
udiať aj v procese vymenovávania za
súdneho exekútora. Minister spravodli-
vosti aj naďalej vymenúva súdnych
exekútorov, avšak v prípade schválenia
novely sa rozšíri pôsobnosť ministra
spravodlivosti, ktorý na obsadenie funk-
cie súdneho exekútora vyhlási výberové
ko nanie, ak nastane niektorý z dô vo -
dov uvedených v pridanom ust. § 10b
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v ná vrhu novely Exekučného poriadku.
Nové výberové konanie minister vyhlási,
pokiaľ (1) je potrebné obsadiť miesto
exekútora v územnom obvode krajské-
ho súdu, v ktorom bolo sídlo exekúto-
ra, ktorému výkon funkcie zanikol a (2)
ak je v územnom obvode krajského sú-
du potrebné zvýšiť počet exekútorov.

Výberové konanie bude mať na starosti
výberová komisia zložená z 5 členov kre -
o vaná z osôb navrhnutých Komorou, mi-
nisterstvom a krajským súdom, v ob vo de
ktorého sa výberové konanie usku toční.

Uvedené skutočnosti znamenajú, že vý-
berové konanie bude výlučným spôso-
bom, akým sa osoba spĺňajúca predpo-
klady môže stať súdnym exekútorom.
Každé výberové konanie bude rešpek-
tovať zásadu verejnosti. Výberové ko-
nanie vyhlási vždy minister spravodli-
vosti prostredníctvom webového sídla
ministerstva minimálne 60 dní pred jeho
uskutočnením.

Návrh novely taktiež mení požiadavky
pre uchádzača o funkciu súdneho exe-
kútora. Okrem obligátne vyžadovanej
spôsobilosti na právne úkony, bezú -
honnosti a vysokoškolského vzdelania
II. stupňa v odbore právo sa bude vy-
ža dovať, aby mal uchádzač za sebou
aspoň päťročnú právnu prax zahŕňajú-
cu najmenej trojročnú exekučnú prax.
Exekučnú prax je podľa ust. § 10 ods. 2
nutné chápať ako prax exekútora ale-
bo exekútorského koncipienta, spĺňajú-
ceho uvedené požiadavky. Do exekuč-
nej praxe bude možné započítať aj inú
právnu prax, avšak aktuálne platná ma-
ximálne jednoročná iná právna prax by
sa mala nahradiť dvojročnou. Predĺže-
nie prípravy na minimálne 5 rokov sle-
duje cieľ zvýšiť odbornú úroveň uchá-
dzačov a tým prispieť k zvýšeniu miery
zodpovednosti.

Ďalšie podmienky podľa ust. § 10 ods. 1
Exekučného poriadku týkajúce sa absen-
cie akýchkoľvek disciplinárnych opatre -
ní ostávajú zachované.

V prípade schválenia novely sa exekú-
torovi rozšíria povinnosti týkajúce sa
peňažných prostriedkov získaných pri
vý kone exekučných činností. Sprísni sa
ust. § 12 ods. 4 Exekučného poriadku

tým, že výslovne sa zakotví povinnosť
súdneho exekútora uložiť prijaté pe-
ňažné prostriedky pri výkone exekuč-
nej činnosti na osobitný bankový účet
bezodkladne po ich zaplatení. Výnimku
z uvedeného by mala tvoriť dohoda
s oprávneným, že finančné prostriedky
mu exekútor vyplatí do 3 pracovných
dní od ich prijatia. Peňažné prostried-
ky uložené na osobitnom účte bude
musieť exekútor použiť okrem trov ko-
nania výhradne na účel ich poukázania
oprávnenému. 

Osobitný účet exekútora slúžiaci na vy-
plácanie oprávnených by mal mať exe-
kučnú imunitu.

Najkľúčovejšou navrhovanou zmenou,
ktorá reaguje na pretrvávajúce problé-
my s poukazovaním prijatých plnení
oprávnenému, je zakotvenie povinnosti
súdneho exekútora poukázať oprávne-
nému prijaté peňažné prostriedky. Sú-
časná podoba Exekučného poriadku,
ako vyplýva z dôvodovej správy, pred-
metnú povinnosť upravuje príliš všeo-
becne. Preto sa § 36 Exekučného po-
riadku dopĺňa odsekom, na základe
ktorého, v prípade schválenia návrhu
novely, bude súdny exekútor povinný
prijaté peňažné prostriedky poukázať
oprávnenému bezodkladne, avšak naj-
neskôr do 7 dní od ich prijatia. Výnim-
ku môže tvoriť dohoda s oprávneným.

Doplnený odsek 12 do § 36 Exekučného
poriadku má represívno-preventívny
charakter, ustanovujúc, že porušenie
povinnosti poukázať peňažné pro-
striedky oprávnenému bude závažným
disciplinárnym previnením.

Ak oprávnenému nebudú vyplatené pe-
ňažné prostriedky, môže sa obrátiť na
súd, ktorý uznesením uloží exekútorovi
povinnosť poukázať peňažné prostriedky
oprávnenému v lehote troch dní od prá -
voplatnosti rozhodnutia. Predmetným
inštitútom sa výrazne umocní právna
istota oprávnených, zlepší sa vymožiteľ -
nosť práva a uznesenie súdu o ulo že ní
povinnosti exekútorovi sa stane osobit-
ným exekučným titulom na plnenie.

V prípade schválenia by mala novela
nadobudnúť účinnosť dňa 1. novembra
2013.
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Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy 
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
Z uve dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 
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