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Dôvodová správa - Indoklás:

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných
konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ľudovo označovaného ako tzv. exekučná
amnestia sa v roku 2020 začali zastavovať staré exekúcie/exekučné konania. Novela zákona
sa týka všetkých exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017, vedených podľa
predpisov účinných do 31. marca 2017.
So zastavením starých exekučných konaní vznikne exekútorom nárok na paušálne
trovy, ktoré sú vždy vo výške 35,00 eur. Ak je exekútor platiteľ DPH k paušálnym trovám si
pripočítava aj DPH t.j. paušálne trovy budú vyčíslené v sume 42,00 eur za každé ukončené
exekučné konanie.
Zaplatiť exekútorovi paušálne trovy exekúcie je povinný veriteľ t.j. mesto. Veriteľ tak
musí urobiť v lehote do 60 dní odo dňa ukončenia exekučného konania. Po uplynutí 60
dňovej lehoty na úhradu sa neuhradené paušálne trovy stávajú exekučným titulom na
podklade, ktorého môže exekútor viesť exekúciu voči doterajšiemu veriteľovi t.j. voči mestu.
Finančné prostriedky v rozpočte na rok 2020 boli schválené na exekučnú amnestiu vo
výške 135 240,00 eur.
Podľa predbežných upovedomeniach od jednotlivých exekútorov budú v priebehu
nasledujúceho mesiaca najneskôr do 30.06.2020 zastavené exekučné konania
v nasledovných počtoch:
JuDr. Krutý v počte 100 ks v hodnote 4 200,00 eur,
JuDr. Ailerová v počte 300 ks v hodnote 12 600,00 eur,
JuDr. Pekár v počte 2 605 ks v hodnote 109 410,00 eur,
JuDr. Markovics v počte 1 000 ks v hodnote 42 000,00 eur,
SASO – referát sociálneho bývania v počte 170 ks v hodnote 7 140,00 eur
čo predstavuje predbežne 175 350,00 eur.
Počty exekučných konaní, ktoré sa zastavia v zmysle uvedeného zákona sú
orientačné, ich množstvo sa môže ešte meniť smerom nahor.
Samotná úhrada týchto paušálnych trov vznikne v dovolenkovom období a preto je
potrebné vykonať zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 v predstihu,
aby tieto trovy boli kryté rozpočtom.
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Komisie - Hlasovanie
Stanovisko FK zo dňa 10.06.2020: Hlasovanie: 6-0-0
Stanovisko Rady zo dňa 17.06.2020: Rada odporúča schváliť návrh 7-0-0
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Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
dôvodovú správu k Návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok
2020 - Exekučná amnestia,

B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov
nasledovne:
1) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 41 000,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 1.1, položka 637 012 – poplatky za
exekučnú amnestiu, o sumu 41 000,00 eur

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020.
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