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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NAVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTU PITE Ľ ST VA

zo dňa 24. 09. 2020 číslo 12020

K bodu: Správa o dopadoch exekúcií na rozpočet mesta Liptovský Mikuláš

Mests ké z a s t u p I t e 1‘ s t v o

I. bene a vedome

správu o dopadoch exekúc na rozpočet mesta roku 2020.

Dátum podpisu uznesenia: 2020

ing. Ján BIcháč, PhD.

primátor mesta
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Informatívna správa

Dňa 2662019 bol prijatý nový zákon č. 233/2019 Z .z. o ukončeni niektorých eXekučných

konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (exekučná amnestia), ktorý bol vyhlásený v zbierke

zákonov dňa 31.7.2019. Najnovšia novela zákona nadobudla účinnosť dňom 1.12020, v ktorej

zákonodarca upravil postup ukončenia exekučných konani začatých pred 1. aprilom 2017. Jedná sa o

zastavenie tzv. „starých exekúcH “, ktorými sa rozumejú exekúcie začaté pred dátumom 142017. Stará

exekúcia sa týmto zákonom zastavuje, ak uplynula rozhodná doba, ktorá je 5 rokov, a táto plynie Od

vydania poverenia súdom súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie. Z uvedeného vyplýva, že zo

zákona sa zastavujú všetky staré exekúcie, na ktoré bob vydané poverenie do 31.12.2014. Ďalej v

zmysle paragrafu 2 zastavením starej exekúcie sa rozumie aj, ak oprávnený alebo povinný zanikal bez

právneho nástupcu, alebo dediČské konanie PO oprávnenom alebo povínnom bob zastavené z dóvodu,

že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty. Ak sa stará exekúcia

zastavila, exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavenĺ starej exekúch.

Za zastavenie exekúcie má súdny exekútor nárok na úhradu paušálnych trav exekúcie, ktoré

podľa zákona znáša oprávnený. Exekútor vyzve oprávneného na zaplatenie paušálnych trov

v upovedomení o zastavení starej exekúcie. V našom prípade oprávnený je mesto Liptovský Mikuláš.

Výška paušálnych trov je daná zákonom a činí sumu 3500 eur, ak je súdny exekútor platitelom dane z

pridanej hodnoty zvyšuje sa výška paušálnych trov o daň z pridanej hodnoty 20% na sumu 4200 eur.

Upovedomenie o zastaveni starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trav, na základe ktorej

neboli paušálne trovy uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania je exekučným titulom

V súvislosti s týmto je zarážajúci fakt, že rovnakú paušálnu odplatu dostane exekútor, ktorý za 7 rokov

neurobil pre vymoženie exekúcie nič, ako aj exekútor, ktorý sa snažil vymócť pohľadávku a mal náklady

spojené s vymáhanim, avšak z dÖvodu nemajetnosti dlžníka nevymohol pre oprávneného nič.

Dopady prijimania zákonných noviel v parlamente majú zásadný vplyv aj na rozpočet mesta Liptovský

Mikuláš v tomto roku 2020 ale aj v nasledujúcich rokoch. Zastavenia starých exekúcii sa v meste

Liptovský Mikuláš v najváčšom finančnom rozsahu hlavne dotýka oddelenia miestnych daní

a poplatkov, mestskej policie, oddelenia správy bytov a nebytových priestorov a oddelenía právnych

služieb.

Celkový dopad na rozpočet mesta z důvodu doručených Upovedomení o zastaveni starých

exekúcii s výzvou na úhradu trov v roku 2020 bude pre mesto Liptovský Mikuláš vo výške

33 936,- eur. Z rozpočtu mesta už balo uhradených 495 trov exekúcii po 42,- eur za jednu. čo

predstavuje 61% z celkových exekučných rozhodnutí. Výška dopadu na rozpočet mesta už

z uhradených trav exekúcii je vo výške 20 790« eur. Neuhradených exekúcií zostáva k 31 .8.2020

vpočte 315, kde u dvoch exekúcii bala uznaná námietka, kde výška úhrady z rozpočtu mesta pre rok

2020 bude 13 146,- eur. Platby predpokladáme uhradiť vraku 2020, nakoľko poplatky za trovy exekúcie
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sú splatné do 60 dní od dátumu, kedy bob mestu Liptovský Mikuláš doručené „Oznámenie

o ukončení exekučného konania“.

Aby sme zabezpečili úhradu exekučných trov bob potrebné vykonať rozpočtové opatrenie. Rozpočtová

položka po úprave rozpočtu bala navýšená 2 úspor bežných výdavkov mesta.

Prehlad exekúcii za jednotlivě oddelenia znázorňuje uvedená tabuľka:

PREHĽAD EXEKÚCII MESTO POČET CELKOM POČET IJHRADENÉ POČET 2O$TÁVA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k31.8.2020 CELKOM VEUR UHRADENÝCF VEUR NEUHRAOENÝCH UHRADIŤ

Oddelenie miestnych dani a poplatkov 258 10 836 1 42 257 10 794

Mestská pol cia 323 13 566 269 11 298 54 2 268

Qddelenia spráw bytova nebytoých priestorov 102 4284 100 4200 2 84

Oddelenia práwych služieb 125 5 250 125 5 250 O O

SPOLU: 808 33 936 495 20 790 313 13 146

4


