Smernica Slovenskej komory exekútorov,
ktorou sa upravuje postup odovzdávania exekučnej agendy „Dohodou
o odovzdaní exekučnej agendy nástupcovi exekútora“, vydaná podľa ust. § 16
ods. 7 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti,
v znení neskorších predpisov
1) Postup odovzdávania exekučnej agendy „Dohodou o odovzdaní exekučnej agendy nástupcovi
exekútora“ (ďalej len „dohoda“) sa použije iba v prípade, ak súdny exekútor podá z vlastnej
iniciatívy žiadosť o odvolanie z výkonu funkcie exekútora podľa ust. § 16 ods. 3 zákona č. 233/1995
Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„Exekučný poriadok“).
2) „Dohoda“ je neoddeliteľnou súčasťou
žiadosti o odvolanie z výkonu funkcie exekútora
v nadväznosti na znenie ust. § 16 ods. 7 Exekučného poriadku a jej náležitosti sa spravujú
všeobecnými ustanoveniami o „dohode“ podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v spojení
s Exekučným poriadkom.
3) Po predložení žiadosti o odvolanie z funkcie exekútora Komore ustanoví Komora bezodkladne
exekútora, ktorý sa má stať nástupcom súdneho exekútora, za zástupcu exekútora, ktorý požiadal
o odvolanie z funkcie.
4) SKE navrhne Ministrovi spravodlivosti SR odvolanie exekútora podľa ust. § 16 ods. 2 písm. a/
Exekučného poriadku len v prípade, ak súčasťou žiadosti o odvolanie z výkonu funkcie exekútora
bude aj platná a notárom overená „dohoda“.
5) Ak Minister spravodlivosti SR odvolá exekútora z výkonu funkcie exekútora podľa ust. § 16 ods. 5
Exekučného poriadku z dôvodu, že SKE nepodá návrh na odvolanie exekútora, nepoužije sa na
odovzdanie exekučnej agendy postup upravený touto smernicou, ale postupuje sa pri odovzdávaní
agendy exekútora tak, ako pri zániku výkonu funkcie exekútora podľa ust. § 16a ods. 1, 3, 4, 5, 6, 7
Exekučného poriadku.
6) Ak je súčasťou žiadosti o odvolanie exekútora z výkonu funkcie exekútora aj platná „dohoda“,
navrhne SKE Ministrovi spravodlivosti SR bezodkladne odvolanie exekútora.
7) Výkon funkcie exekútora zaniká až odvolaním exekútora Ministrom spravodlivosti SR v zmysle ust.
§ 16 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku. Exekútor, ktorý podal žiadosť o odvolanie, je povinný
vykonávať svoju doterajšiu funkciu až do dňa právoplatnosti odvolania exekútora Ministrom
spravodlivosti SR v nadväznosti na ust. § 16 ods. 3 Exekučného poriadku.
8) SKE v lehote do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní exekútora z výkonu funkcie
exekútora vydaného Ministrom spravodlivosti SR určí deň a miesto vykonania súpisu stavu
exekučných spisov podľa registra. Miesto vykonania určí komora na zaniknutom exekútorskom
úrade, alebo v mieste kde sa nachádza spisová agenda.
9) Na nástupcu exekútora sa primerane použijú ustanovenia o náhradníkovi, s rozdielmi uvedenými
ďalej v bode 9 až 13 tejto Smernice, v nadväznosti na znenie ust. § 16 ods. 6 a 8 Exekučného
poriadku.
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10) V deň vykonávania súpisu stavu exekučných spisov podľa registra vedeného na zaniknutom
exekútorskom úrade sa postupuje primerane podľa ust. § 16a ods. 1 a 2 exekučného poriadku
z dôvodu existujúcej právoplatnej dohody medzi náhradníkom exekútora a exekútorom, ktorému
výkon funkcie exekútora zanikol, t.j. podľa bodu 10, 11, 12, 13 tejto Smernice.
11) Súpisu stavu exekučných spisov podľa registra vedeného na zaniknutom exekútorskom úrade sa
zúčastní náhradník exekútora, exekútor, ktorému výkon funkcie exekútora zanikol a minimálne 3
zástupcovia SKE, z toho jeden musí byť členom prezídia SKE, ďalej audítor a účtovník, ak sú
prítomní.
12) V deň súpisu exekučných spisov podľa registra vedeného na zaniknutom exekútorskom úrade sa
vykoná iba súpis stavu exekučných spisov. Finančné vysporiadanie spisov ku dňu zániku výkonu
funkcie exekútora vykoná na základe dokladov, ktoré sú súčasťou exekučného spisu, nástupca
exekútora, v nadväznosti na uplatnené pohľadávky (trovy exekúcie) exekútora, ktorému výkon
funkcie exekútora zanikol.
13) Finančné vyúčtovanie je povinný ukončiť nástupca najneskôr v lehotách pre podanie daňového
priznania dane z príjmov, riadnej resp. predĺženej (§ 49 ods. 2, 3 zákona č. 595/2003 Z.z.)
a zosúladiť ho s pohľadávkami exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol, ktoré si navzájom
odsúhlasia a uznajú v nadväznosti na riadne vedené účtovníctvo a vykonávaný audit audítorom
zabezpečeným SKE.
14) SKE zároveň zabezpečí postup upravený v ust. § 16b ods. 1, 2, 5, 6, 7 Exekučného poriadku.
15) V prípade, že exekútor ktorému výkon funkcie exekútora zanikol, neumožní vykonať súpis stavu
exekučných spisov, postupuje sa pri súpise stavu exekučných spisov a pri finančnom vyúčtovaní
spisov ku dňu zániku výkonu funkcie exekútora podľa ust. § 16a ods. 2 a ods. 4 Exekučného
poriadku.
16) Táto smernica nadobúda účinnosť schválením Prezídia Slovenskej komory exekútorov dňa
23.02.2009 v Bratislave.
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