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                                                                                               Príloha k materiálu č. Z95/2022 

 

Zhrnutie a návrh uznesení 

 

I. Zhrnutie 

1.1. Východisko: 

Zastavenie exekučných konaní na základe Upovedomení o zastavení starej exekúcie a výzvy 

na úhradu trov starej exekúcie v zmysle §5 - §8 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých 

exekučných konaní od súdnych exekútorov. Zastavenie exekučných konaní na základe 

Upovedomení o zastavení exekúcie a výzvy na úhradu trov exekúcie v zmysle § 61n zákona č. 

233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov.  

 

1.2. Stručný súhrn informácií: 

 

Podľa § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí môže obec upustiť od vymáhania 

majetkových práv obce len vtedy, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách 

hospodárenia s majetkom obce. 

 

Podľa § 32 ods. 1 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom mesta VZN č. 20/2011 je mesto oprávnené trvale upustiť od 

vymáhania pohľadávky, ak nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať 

jej výšku a nie je podklad pre to, aby súd alebo iný príslušný orgán určil výšku podľa úvahy. 

 

Podľa § 32 ods. 1 písm. b) VZN č. 20/2011 je mesto oprávnené trvale upustiť od vymáhania 

pohľadávky, ak zo dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na 

dedičoch dlžníka alebo právnická osoba a fyzická osoba zanikla bez právneho nástupcu 

a pohľadávka nemohla byť uspokojená v rámci likvidácie majetku dlžníka. 

 

Podľa § 32 ods. 1 písm. d) VZN č. 20/2011 je mesto oprávnené trvale upustiť od vymáhania 

pohľadávky, ak zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. 

 

Podľa § 32 ods. 1 písm. f) VZN č. 20/2011 je mesto oprávnené trvale upustiť od vymáhania 

pohľadávky, ak pohľadávka je nedobytná, pretože dlžník fyzická osoba, sa zdržuje na 

neznámom mieste a jeho pobyt nebol zistený ani cez Register obyvateľov SR alebo iným 

spôsobom. 

 

Podľa § 4 písm. h) VZN č. 20/2011 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávky nad 1000 €. 

 

V zmysle § 5 písm. d) VZN č. 20/2011 primátor mesta schvaľuje trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávky do 1000,- € vrátane. Podľa § 32 ods. 4 VZN č. 20/2011 o trvalom 

upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta sa informuje súhrnne mestské 

zastupiteľstvo. 

 

Exekučné konania niektorých navrhovaných pohľadávok boli zastavené z dôvodu 

nadobudnutia účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní od 
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01.01.2020, ktorým bol zavedený nový inštitút stará exekúcia. V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 

233/2019 Z.z. sa zastavuje stará exekúcia, ak: 

- uplynula rozhodná doba, ktorá je 5 rokov od doručenia prvotného poverenia na 

vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi,  

- oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho zástupcu alebo dedičské konanie po 

oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok 

alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,  

- zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo dôvod na zastavenie starej exekúcie 

vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie. 

 

Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní bol prijatý z dôvodu 

potreby efektívneho vyriešenia problému vedenia niektorých exekúcií, v ktorých nedochádza 

k exekvovaniu majetku povinného a ani k zastaveniu exekúcie, napriek tomu, že povinný je 

nemajetný. Z tohto dôvodu bolo veľké množstvo „starých exekúcií“, ktoré boli nemajetné. 

Z tohto dôvodu vznikol procesný mechanizmus zastavenia tzv. starých exekúcií. 

 

V čase prijatia VZN č. 20/2011 nebol platný a účinný zákon č. 233/2019 Z. z., preto VZN 

č. 20/2011 neupravuje výslovne postup v prípadoch zastavenia exekučného konania z dôvodu 

exekučnej amnestie. Vymáhanie takýchto pohľadávok bolo ukončené bez ich vymoženia, 

pričom je možné odôvodnene a bez pochybností predpokladať, že ich prípadné opätovné 

vymáhanie podaním nového návrhu na vykonanie exekúcie s ohľadom na splnenie podmienok 

zákona č. 233/2019 Z.z. by bolo opakovane neúspešné a nehospodárne z dôvodu znovu 

vznikajúcich trov exekučného konania, ktoré v prípade neúspechu vymáhania uhrádza 

oprávnený.     

 

V zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, konkrétne podľa ust. § 61n – ide o prípady, 

kedy oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po 

oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo len 

majetok nepatrnej hodnoty a pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 

mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť 

majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na 

úhradu trov exekútora.  

 

Podľa § 85 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení 

kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. 

 

Mesto vo svojom účtovníctve vedie pohľadávky uvedené v dôvodovej správe, ktoré spĺňajú 

podmienky pre trvalé upustenie od vymáhania.  

 

1.3. Dôvodová správa:  

Mesto Malacky vedie vo svojej účtovnej evidencii na podsúvahe pohľadávky nad 1000,- 

Eur, ktoré vznikli z neuhradenej dane z nehnuteľnosti a neuhradeného poplatku za komunálny 

odpad. Zo všetkých okolností jednotlivých prípadov je zrejmé, že ďalšie vymáhanie 

pohľadávok by nebolo úspešné. 

 

Mesto Malacky vedie vo svojej účtovnej evidencii nasledovné pohľadávky nad 1.000,- Eur, 

ktoré spĺňajú podmienky pre trvalé upustenie od vymáhania, spolu v sume 7.257,45 €: 
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Balatrans, s.r.o. 

IČO: 36774588 

Istina vo výške 1.320,00 €. 

Pohľadávka vznikla z neuhradeného poplatku za komunálny odpad za rok 2009 a 2011. 

Súdny exekútor JUDr. Pavel Halás doručil mestu Malacky vo veci EX 1357/13 Uznesenie 

Okresného súdu Malacky zo dňa 27.05.2019, ktorým sa vyhlasuje exekúcia za neprípustnú 

a ktorým sa exekúcia zastavuje.  Podľa § 61k  zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov došlo 

k zastaveniu exekúcie súdom z dôvodu, že spoločnosť bola vymazaná ex offo z obchodného 

registra bez právneho nástupcu. 

 

RNDr. Roman Pál 

Istina vo výške 1.534,98 €. 

Pohľadávka vznikla z neuhradenej dane z nehnuteľnosti za roky 1998 – 2002. 

Mesto Malacky vedie vo svojej účtovnej evidencii túto staršiu pohľadávku, ktorá nebola právne 

vymáhaná. Zároveň uplynula doba, kedy bolo možné právne vymáhať daňový nedoplatok tzn. 

20 rokov po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol, v zmysle § 85 

zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

       

RA-MI, s.r.o., (predtým EMINENS, spol. s.r.o.) 

IČO: 46943382 

Istina vo výške 4.402,47 €. 

Pohľadávka vznikla z neuhradenej dane z nehnuteľnosti za rok 2017. 

Súdny exekútor JUDr. Peter Baranay doručil mestu Malacky vo veci 362EX231/19 

Upovedomenie o zastavení exekúcie a úhradu trov exekúcie zo dňa 14.03.2022. Podľa § 61n 

ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov došlo k zastaveniu exekúcie z dôvodu, že sa 

nepodarilo do 30 mesiacov od začatia exekúcie zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť 

postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. 

 

Informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom 

mesta 
V zmysle § 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, primátor Mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, 

PhD. schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do 1000,- €. 

 

Mesto Malacky podľa § 32 ods. 4 VZN č. 20/2011 súhrnne informuje mestské 

zastupiteľstvo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta.  

 

Primátor mesta Malacky v zmysle § 32 ods. 1 písm. a), b), d) a f) VZN č. 20/2011 

v predchádzajúcom období trvale upustil od vymáhania pohľadávok, spolu v sume  

6.250,41 €, ktoré sú súčasťou prílohy. 

 

1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:  

 

Alternatívne riešenie    n e n a v r h u j e m e. 

 

 

 



___________________________________________________________________________

Malacky, 15.12.2022 

Zdroj informácií: 

- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

- VZN mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, 

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

- Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, 

- Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Príloha k materiálu č. Z95/2022 

 

Zhrnutie a návrh uznesenia 

 

II. Návrh uznesenia 

 

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách 

 

1) berie na vedomie 

a) predložené zhrnutie k materiálu (mat. Z95/2022) „Návrh na schválenie trvalého upustenia 

od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania 

pohľadávok primátorom mesta“, 

b) predloženú informáciu o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta 

v úhrnnej výške 6.250,41 € v súlade s ust. § 32 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, 

 

2) schvaľuje:  

v súlade s ust. § 32 ods. 1 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo 

výške 1.320,00 € - dlžník Balatrans, s.r.o, vo výške 1.534,98 € - dlžník RNDr. Roman Pál, vo 

výške 4.402,47 € - dlžník RA-MI, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 


