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Z Á K O N

z 18. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov

v znení neskorších predpisov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej
čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok) a o zme ne a do pl ne ní
ïal ších zá ko nov v zne ní zá ko na č. 211/1997 Z. z., zá -
ko na č. 353/1997 Z. z., zá ko na č. 235/1998 Z. z., zá ko -
na č. 240/1998 Z. z., zá ko na č. 280/1999 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 415/2000
Z. z. a zá ko na č. 291/2001 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 sa vy púš �a jú slo vá „a na ïal šiu čin nos� pod ¾a
toh to zá ko na“.

2. V § 10 ods. 1 pís me no b) znie: 
„b) kto rý zís kal vy so ko škol ské vzde la nie na práv nic kej

fa kul te vy so kej ško ly v Slo ven skej re pub li ke ale bo
má uzna ný dip lom o vy so ko škol skom práv nic kom
vzde la ní vy da ný za hra nič nou ško lou,3)“.

3. V § 10 ods. 1 pís me no d) znie: 
„d) kto rý as poň dva roky vy ko ná val exe kuč nú prax ale -

bo súd nu prax sú vi sia cu s vý ko nom roz hod nu tia,“.

4. V § 10 ods. 2 prvá veta znie:
„Exe kuč ná prax je prax exe kú to ra, exe kú tor ské ho kon -
ci pien ta a ïal šie ho za mest nan ca exe kú to ra pod ¾a toh to 
zá ko na, kto rý spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 1
písm. a) až c).“.

5. V § 10 ods. 3 dru há veta znie:
 „Ko mo ra uzná jus tič nú skúš ku, pro ku rá tor skú skúš -
ku, ad vo kát sku skúš ku, no tár sku skúš ku a od bor nú
skúš ku ko merč né ho práv ni ka za od bor nú skúš ku  po -
d¾a toh to zá ko na.“.

6. V § 11 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„v žia dos ti o vy me no va nie“.

7. V § 11 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„K ná vr hu na vy me no va nie exe kú to ra pri po jí ko mo ra
svo je vy jad re nie, či vy me no va nie exe kú to ra od po rú -
ča.“.

8. V § 14 ods. 1 sa v úvod nej vete za slo vo „pe čiat ku“
vkla dá čiar ka a slo vá „a pe ča tid lo“ sa na hrá dza jú slo va -
mi „pe ča tid lo a odz nak“. 

9. V § 14 od sek 2 znie: 

„(2) Pre u kaz exe kú to ra, pe čiat ku, pe ča tid lo a odz nak 
vydá exe kú to ro vi ko mo ra.“. 

10. V § 15 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú tie to vety:
„Síd lom exe kú tor ské ho úra du je síd lo, kto ré si ur čil
exe kú tor v žia dos ti o vy me no va nie. Iné síd lo exe kú tor -
ské ho úra du si exe kú tor môže ur či� len so sú hla som
ko mo ry.“.

11. § 16 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Pri zá ni ku vý ko nu exe kú tor ské ho úra du pod ¾a

od se ku 1 ko mo ra do čas ne usta no ví ná hrad ní ka pod ¾a
§ 17 ods. 5.“.

12. Za § 16 sa vkla dá § 16a, kto rý znie:

„§ 16a

(1) V prí pa de zá ni ku vý ko nu exe kú tor ské ho úra du
pod ¾a § 16 ods. 1 písm. a) a b) ná hrad ník exe kú to ra
v sú čin nos ti s pre zí diom ko mo ry (§ 214) vy ko ná do
30 dní po zá ni ku vý ko nu exe kú tor ské ho úra du sú pis
sta vu exe kuč ných spi sov pod ¾a re gis tra ve de né ho na
exe kú tor skom úra de. Ná hrad ník exe kú to ra vy ko ná fi -
nanč né vy úč to va nie spi sov ku dňu zá ni ku vý ko nu exe -
kú tor ské ho úra du na zá kla de do kla dov, kto ré sú sú -
čas �ou exe kuč né ho spi su.

(2) V prí pa de zá ni ku vý ko nu exe kú tor ské ho úra du
pod ¾a § 16 ods. 1 písm. c) ná hrad ník exe kú to ra v sú čin -
nos ti s pre zí diom ko mo ry (§ 214) a po ve re ní zá stup co -
via mi nis ter stva v sú čin nos ti s út va rom Po li caj né ho
zbo ru vy ko na jú do 30 dní po zá ni ku vý ko nu exe kú tor -
ské ho úra du sú pis sta vu exe kuč ných spi sov pod ¾a re -
gis tra ve de né ho na exe kú tor skom úra de. Zá ro veň vy -
ko na jú fi nanč né vy úč to va nie spi sov ku dňu zá ni ku
vý ko nu exe kú tor ské ho úra du na zá kla de do kla dov,
kto ré sú sú čas �ou exe kuč né ho spi su. Exe kú tor, kto ré -
ho vý kon exe kú tor ské ho úra du za ni kol, je po vin ný  po -
skytnú� pri vý ko ne sú pi su sta vu exe kuč ných spi sov
pot reb nú sú čin nos�. 

(3) Ná hrad ník exe kú to ra za bez pe čí vý kon exe kú cie
v ne u kon če ných exe kuč ných ko na niach.

(4) Ak exe kú tor, kto ré ho vý kon exe kú tor ské ho úra du 
za ni kol, ale bo iné oso by ne u mož nia ná hrad ní ko vi exe -
kú to ra pre vza tie exe kuč ných spi sov do 15 dní od zá ni -
ku vý ko nu exe kú tor ské ho úra du, pre zí dium ko mo ry
(§ 214), po ve re ní zá stup co via mi nis ter stva a ná hrad ník 
exe kú to ra si môžu vy nú ti� vstup do prie sto rov exe kú -
tor ské ho úra du, prí pad ne do iných prie sto rov, kde sa
exe kuč né spi sy na chá dza jú. Na ten účel ná hrad ník
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exe kú to ra môže po žia da� o sú čin nos� prí sluš ný út var
Po li caj né ho zbo ru.

(5) Ak ná hrad ník exe kú to ra z dô vo dov pod ¾a § 44
ods. 3, § 57 ale bo § 60 ne bu de po kra čo va� v ko na niach
pod ¾a od se ku 3, je po vin ný v le ho te 14 dní vy po ria da�
pl ne nia, kto ré vy mo hol exe kú tor, kto ré ho vý kon exe -
kú tor ské ho úra du za ni kol, vrá ta ne trov exe kú to ra,
kto ré ho vý kon exe kú tor ské ho úra du za ni kol.

(6) Vy po ria da ním pl ne nia pod ¾a od se ku 5 na úče ly
toh to zá ko na je po u ká za nie vy mo že né ho pl ne nia po od -
čí ta ní trov ná hrad ní ka exe kú to ra 
a) opráv ne né mu,
b) exe kú to ro vi, kto ré ho určí pre zí dium ko mo ry (§ 214)

na po kra čo va nie v exe kuč nom ko na ní,
c) po vin né mu po uspo ko je ní všet kých po h¾a dá vok. 

(7) Skon če né exe kuč né spi sy odo vzdá ná hrad ník
exe kú to ra do exe kú tor ské ho ar chí vu.

(8) Ná hrad ník exe kú to ra, kto ré ho vý kon exe kú tor -
ské ho úra du za ni kol, ne zod po ve dá za ná hra du ško dy
spô so be nej tým to exe kú to rom, kto ré ho vý kon exe kú -
tor ské ho úra du za ni kol.“. 

13. V § 21 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) kto rý zís kal vy so ko škol ské vzde la nie na práv nic kej

fa kul te vy so kej ško ly v Slo ven skej re pub li ke ale bo
má uzna ný dip lom o vy so ko škol skom práv nic kom
vzde la ní vy da ný za hra nič nou ško lou,3)“.

14. V § 34 ods. 2 sa slo vá „pri vý ko ne súd nej“ na hrá -
dza jú slo va mi „a sú čin nos� pri vy ko ná va ní“. 

15. V § 34 ods. 5 sa za slo vo „Ban ky“ vkla da jú slo vá
„a po boč ky za hra nič ných bánk (ïa lej len „ban ka“)“.

16. § 34 sa do pĺ ňa od se kom 11, kto rý znie: 
„(11) Da ňo vý úrad je po vin ný ozná mi� exe kú to ro vi

na jeho pí som nú žia dos� iden ti fi kač né úda je ban ko vé -
ho účtu po vin né ho, kto ré sú mu zná me.“.

17. § 34 sa do pĺ ňa od sek mi 12 a 13, kto ré zne jú:
„(12) Oso by uve de né v od se koch 1 až 11 sú po vin né

pos kyt nú� exe kú to ro vi sú čin nos� bez zby toč né ho od -
kla du.

 (13) Za ne spl ne nie po vin nos tí uve de ných v od se -
koch 1 až 12 môže súd na ná vrh exe kú to ra ulo ži� po -
riad ko vú po ku tu.“.

18. V § 36 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „[§ 57 ods. 1
písm. h)]“ a na kon ci sa pri pá ja táto veta:
„Pro ti to mu to roz hod nu tiu je prí pust né od vo la nie.“. 

19. § 36 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Ak je exe kuč né ko na nie pre ru še né,4c) exe kú tor

vy pla tí správ co vi kon kurz nej pod sta ty vy mo že nú po -
h¾a dáv ku ale bo jej čas� ok rem trov exe kú cie do sied -
mich dní od pre ru še nia exe kuč né ho ko na nia.“. 

20. V § 37 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Ak súd roz ho du je o tro vách exe kú cie, účast ní kom ko -
na nia je aj po ve re ný exe kú tor.“.

21. V § 44 ods. 2 sa v dru hej vete vy púš �a slo vo
„spra vid la“.

22. V § 44 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „[§ 57 ods. 1
písm. h)]“.

23. V § 47 sa vy púš �a od sek 3. 

24. V § 48 písm. e) sa za slo vo „exe kú cii“ vkla da jú
slo vá „a tro vám exe kú cie“.

25. V § 49 od sek 1 znie:
„(1) Upo ve do me nie o za ča tí exe kú cie sa do ru čí

opráv ne né mu a po vin né mu do vlast ných rúk. Ná hrad -
né do ru če nie upo ve do me nia o za ča tí exe kú cie po vin né -
mu, kto rý je fy zic kou oso bou, je vy lú če né.“.

26. V § 49 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

 „(2) Ak nie je mož né do ru či� pí som nos� fy zic kej oso -
be opráv ne nej pod ni ka� na ad re su jej mies ta pod ni ka -
nia uve de nú v ob chod nom re gis tri ale bo v inom re gis -
tri, v kto rom je za pí sa ná, a jej iná ad re sa nie je
exe kú to ro vi zná ma, pí som nos� sa po va žu je po troch
dňoch od vrá te nia ne do ru če nej zá siel ky exe kú to ro vi za
do ru če nú, a to aj vte dy, ak sa fy zic ká oso ba opráv ne ná
pod ni ka� o tom ne do zvie. Ak nie je mož né do ru či� pí -
som nos� práv nic kej oso be na ad re su jej síd la uve de nú
v ob chod nom re gis tri ale bo v inom re gis tri, v kto rom je
za pí sa ná, a jej iná ad re sa nie je exe kú to ro vi zná ma, pí -
som nos� sa po va žu je po troch dňoch od vrá te nia ne do -
ru če nej zá siel ky exe kú to ro vi za do ru če nú, a to aj vte dy, 
ak ten, kto je opráv ne ný ko na� za práv nic kú oso bu, sa
o tom ne do zvie.“.

Do te raj šie od se ky 2 a 3 sa ozna ču jú ako od se ky 3 a 4.

27. V § 50 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „[§ 57 ods. 1
písm. h)]“.

28. § 50 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie: 
„(6) Ak po vin ný zobe rie ná miet ky spä� pred tým, ako

o nich roz hod ne súd, exe kú tor po kra ču je vo vy ko ná va -
ní exe kú cie a o ná miet kach sa ne roz ho du je.“.

29. V § 56 od sek 5 znie:
„(5) Exe kú tor môže s pí som ným sú hla som opráv ne -

né ho uzav rie� pí som nú do ho du s po vin ným o po stup -
nom spla te ní vy má ha nej po h¾a dáv ky. Po čas pl ne nia
pí som nej do ho dy o po stup nom splá ca ní vy má ha nej po -
h¾a dáv ky exe kú tor v exe kú cii iným spô so bom ne po kra -
ču je.“.

30. V § 57 ods. 1 pís me no h) znie:
„h)ma je tok po vin né ho ne sta čí ani na úhra du trov exe -

kú cie,“.

31. V § 57 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom i), kto ré znie:
„i) opráv ne ný ne za pla tí súd ny po pla tok za vy da nie po -

ve re nia na vy ko na nie exe kú cie.“.

32. V § 63 ods. 2 pís me no b) znie:
„b) odob ra tím ale bo zni če ním veci na ná kla dy po vin né -

ho,“.

33. Do te raj ší text § 93 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Exe kú cia pri ká za ním po h¾a dáv ky pod ¾a od se -
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ku 1 sa ne vz�a hu je na veci, kto ré sú z exe kú cie vy lú če -
né pod ¾a § 115 ods. 4.“.

34. V § 95 ods. 1 písm. a) sa za slo vá „pri ká že ban ke,“ 
vkla da jú slo vá „kto rá ve die účet po vin né ho,“.

35. V § 96 ods. 1 sa slo vo „sied mich“ na hrá dza čís lov -
kou „14“.

36. V § 96 ods. 3 sa bod ka na kon ci na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak sa opráv ne ný
s exe kú to rom pí som ne ne do ho dol inak.“.

37. V § 98 sa slo vo „účet“ na hrá dza slo vom „účty“.

38. V § 108 ods. 2 sa za slo vo „opráv ne né mu,“ vkla -
da jú slo vá „ak sa opráv ne ný s exe kú to rom pí som ne ne -
do ho dol inak,“.

39. V § 108 ods. 3 sa za slo vo „opráv ne né mu“ vkla dá
čiar ka a slo vá „ak sa opráv ne ný s exe kú to rom pí som ne
ne do ho dol inak,“. 

40. V § 109 ods. 1 sa v pr vej vete za slo vo „opráv ne né -
mu“ vkla da jú slo vá „ale bo exe kú to ro vi, ak sa na tom
opráv ne ný s exe kú to rom pí som ne do ho dol,“.

41. V § 113 po sled ná veta znie:
„Na exe kú ciu sa po tom pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia
§ 106 až 110, § 114, § 121 až 126.“. 

42. Za § 113 sa vkla dá § 113a, kto rý znie:

„§ 113a

(1) Pos tih nu te¾ ným prá vom pod ¾a § 113 je aj prá vo
ma ji te ¾a pa ten tu, prie my sel né ho vzo ru, úžit ko vé ho
vzo ru, ochran nej znám ky ale bo to po gra fie pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,11a) pri čom na exe kú ciu sa pri me ra ne
po u ži jú usta no ve nia o exe kú cii pre daja hnu te¾ ných
vecí. Tým nie sú dotk nu té prá va tre tích osôb za pí sa né
do re gis tra ve de né ho Úra dom prie my sel né ho vlast níc -
tva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „úrad“) a ani prá va,
kto ré za ni ka jú naj ne skôr smr �ou fy zic kej oso by. 

(2) Exe kú tor po ve re ný vy ko na ním exe kú cie, v rám ci
kto rej je pos tih nu te¾ ným prá vom prá vo pod ¾a od se -
ku 1, do ru čí úra du 
a) sú pis práv pod ¾a od se ku 1, kto ré sú pri hlá se né ale -

bo za pí sa né na úra de ale bo ude le né úra dom,
b) upo ve do me nie o za ča tí exe kú cie,
c) zá pis ni cu o draž be,
d) prá vo plat né roz hod nu tie súdu o za sta ve ní exe kú cie, 

ak ide o za sta ve nie exe kú cie.“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a)Zá kon č. 527/1990 Zb. o vy ná le zoch, prie my sel ných vzo roch

a zlep šo va cích ná vr hoch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon č. 478/1992 Zb. o úžit ko vých vzo roch v zne ní ne skor -
ších pred pi sov.
Zá kon č. 55/1997 Z. z. o ochran ných znám kach v zne ní zá ko na 
č. 577/2001 Z. z.
Zá kon č. 146/2000 Z. z. o ochra ne to po gra fií po lo vo di čo vých
vý rob kov.“.

Do te raj šie od ka zy a po znám ky pod čia rou k od ka -
zom 11a a 11b sa ozna ču jú ako od ka zy a po znám ky pod 
čia rou k od ka zom 11ba a 11bb.

43. Za § 113a sa vkla dá § 113b, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie:

„§ 113b

Exekúcia na obchodný podiel 

(1) Exe kú ciou mož no pos tih nú� aj ob chod ný po diel
v ob chod nej spo loč nos ti.

(2) Exe kú tor po ve re ný vy ko na ním exe kú cie 
a) upo ve do mí opráv ne né ho, po vin né ho a ob chod nú

spo loč nos�, kto rej je po vin ný spo loč ní kom, o za ča tí
exe kú cie pos tih nu tím ob chod né ho po dielu,

b) pri ká že ob chod nej spo loč nos ti, aby po vy da ní prí ka -
zu na za ča tie exe kú cie pos tih nu tím ob chod né ho po -
dielu už ne vy pla ti la vy rov na cí po diel ale bo po diel na
lik vi dač nom zos tat ku po vin né mu,

c) za ká že ob chod nej spo loč nos ti, aby po vy da ní prí ka -
zu na za ča tie exe kú cie ude li la sú hlas na pre vod ob -
chod né ho po dielu, ak je ta ký to sú hlas pot reb ný.

(3) Upo ve do me nie o za ča tí exe kú cie do ru čí exe kú tor
opráv ne né mu, po vin né mu a ob chod nej spo loč nos ti.
Exe kuč ný prí kaz do ru čí exe kú tor opráv ne né mu, po vin -
né mu a ob chod nej spo loč nos ti do vlast ných rúk.

(4) Po uply nu tí le ho ty na po da nie ná mie tok ale bo po
prá vo plat nos ti uzne se nia, kto rým sa ná miet ky za miet -
li, vydá exe kú tor exe kuč ný prí kaz. Exe kuč ný prí kaz sa
do ru čí opráv ne né mu, po vin né mu a ob chod nej spo loč -
nos ti do vlast ných rúk. 

(5) Do ru če ním exe kuč né ho prí ka zu za ni ká účas�
po vin né ho v ob chod nej spo loč nos ti, a ak to usta no vu -
je oso bit ný zá kon, ob chod ná spo loč nos� sa tým zru šu -
je.11b) Ob chod ná spo loč nos� je po vin ná po u ká za� pe -
ňaž né pros tried ky zod po ve da jú ce vy rov na cie mu
po dielu, a to v roz sa hu vy má ha nej po h¾a dáv ky a jej prí -
slu šen stva opráv ne né mu, ak sa opráv ne ný s exe kú to -
rom pí som ne ne do ho dol inak. Ak je ob chod ná spo loč -
nos� v lik vi dá cii, je po vin ná opráv ne né mu bez od klad ne
po u ká za� pe ňaž né pros tried ky zod po ve da jú ce po dielu
po vin né ho na lik vi dač nom zos tat ku, a to v roz sa hu vy -
má ha nej po h¾a dáv ky a jej prí slu šen stva, ak sa opráv -
ne ný s exe kú to rom pí som ne ne do ho dol inak.

(6) Usta no ve nia § 105 až 111 sa pri me ra ne po u ži jú aj
na exe kú ciu ob chod né ho po dielu, ak z toh to zá ko na ne -
vy plý va nie čo iné.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11b znie:
„11b)§ 88 ods. 1, § 93 ods. 2, § 148 ods. 3 Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

44. V § 120 od sek 5 znie:
„(5) Exe kú tor môže za bez pe či� veci, kto ré už spí sal

iný exe kú tor, len so sú hla som toh to exe kú to ra ale bo
vte dy, ak exe kuč né ko na nie, v kto rom boli skôr spí sa né 
veci, bolo skon če né.“.

45. § 120 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Ná miet ky po vin né ho pro ti upo ve do me niu o za ča -

tí exe kú cie ne ma jú od klad ný úči nok na vy ko na nie sú -
pi su hnu te¾ ných vecí pod ¾a od se ku 1.“.

46. V § 122 sa vy púš �a štvr tá až šies ta veta a na kon ci 
sa pri pá ja táto veta:
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„To ne pla tí, ak exe kú tor spí še veci, kto ré sa rých lo ka -
zia (§ 120 ods. 1).“.

47. V § 125 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Spí sa né veci, kto ré skôr spí sal iný exe kú tor, môžu sa
pre da� na draž be len s pí som ným sú hla som toh to exe -
kú to ra.“.

48. V § 125 od sek 2 znie:
„(2) Exe kú tor ozná mi ter mín draž by po vin né mu,

opráv ne né mu a spo lu vlas tní ko vi veci. Ter mín draž by,
sú pis vecí a mies to ko na nia draž by uve rej ní exe kú tor
na úrad nej ta bu li exe kú tor ské ho úra du. Exe kú tor
môže ter mín draž by, zoz nam dra že ných vecí a mies to
ko na nia draž by ozná mi� aj v tla či s ce lo slo ven skou pô -
sob nos �ou.“.

49. § 125 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie: 
„(7) Vy dra ži te ¾om jad ro vých ma te riá lov11e) a iných

ne bez peč ných lá tok môže by� len oso ba, kto rá spĺ ňa
pod mien ky pod ¾a oso bit ných pred pi sov.11f)“. 

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 11e a 11f zne jú:
„11e) § 9 zá ko na č. 130/1998 Z. z. o mie ro vom vy u ží va ní jad ro vej

ener gie a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 174/1968 Zb. o štát -
nom od bor nom do zo re nad bez peč nos �ou prá ce v zne ní zá ko na 
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 256/1994 Z. z. 

 11f) § 10 zá ko na č. 130/1998 Z. z.“.

50. § 128 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie: 
„(3) Ak exe kú tor predá na draž be veci, kto ré už skôr

spí sal iný exe kú tor a exe kuč né ko na nie u toh to exe kú -
to ra ne bo lo skon če né, vy pla tí z vý �až ku pre daja tých to
vecí naj skôr po h¾a dáv ku a tro vy exe kú cie vy má ha né
tým to exe kú to rom. Zvy šok vý �až ku z pre daja vecí vy -
pla tí pod ¾a od se kov 1 a 2.“.

51. V § 131 sa za slo vá „a od ní me ich“ vkla da jú slo -
vá „ale bo dá prí kaz na po za sta ve nie prá va na kla da�
s cen ný mi pa pier mi po vin né ho pod ¾a oso bit né ho  pred -
pisu12b)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12b znie: 
„12b)Zá kon č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch a in ves tič ných

služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon
o cen ných pa pie roch).“.

52. Do te raj ší text § 131 sa ozna ču je ako od sek 1
a do pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Súd po do ru če ní prí ka zu na za ča tie exe kú cie
pre daj om cen ných pa pie rov na ná vrh exe kú to ra po ve -
re né ho vy ko na ním exe kú cie pod ¾a § 45 roz hod ne uzne -
se ním do 30 dní o re gis trá cii po za sta ve nia vý ko nu prá -
va po vin né ho na kla da� so za kni ho va ným cen ným
pa pie rom a vydá prí kaz Stre di sku cen ných pa pie rov
Slo ven skej re pub li ky, a. s., na po za sta ve nie vý ko nu
prá va po vin né ho na kla da� so za kni ho va ným cen ným
pa pie rom.“.

53. § 131a znie: 

„§ 131a

(1) Exe kú ciu cen ných pa pie rov pri ja tých na trh kó to -
va ných cen ných pa pie rov13a) bur zy cen ných pa pie rov
môže exe kú tor vy ko na� len ich pre daj om na bur ze cen -
ných pa pie rov pros tred níc tvom ob chod ní ka s cen ný mi

pa pier mi. V prí pa de, ak na ve rej ne ob cho do va te¾ ný
cen ný pa pier pri ja tý na trh kó to va ných cen ných pa pie -
rov13a) bur zy cen ných pa pie rov ne bol za po sled né tri
me sia ce uzav re tý ob chod, môže ho ob chod ník s cen ný -
mi pa pier mi po núk nu� na pre daj za naj vy ššiu cenu,
akú mož no do siah nu� s vy na lo že ním od bor nej sta rost -
li vos ti. 

(2) Exe kú ciu cen ných pa pie rov, kto ré nie sú pri ja té
na trh kó to va ných cen ných pa pie rov13a) bur zy cen ných
pa pie rov, môže exe kú tor vy ko na� len ich pre daj om
pros tred níc tvom ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, a to
za naj vy ššiu cenu, akú mož no do siah nu� s vy na lo že -
ním od bor nej sta rost li vos ti. 

(3) Po čas vy ko ná va nia exe kú cie pre daj om cen ných
pa pie rov mož no s cen ným pa pie rom na kla da� len so
sú hla som exe kú to ra.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13a znie:
„13a)§ 20 zá ko na č. 330/2000 Z. z. o bur ze cen ných pa pie rov.“.

Do te raj ší od kaz a po znám ka pod čia rou k od ka -
zu 13a sa ozna ču je ako od kaz a po znám ka pod čia rou
k od ka zu 13b.

 54. V § 132 prvá veta znie: 
„Všet ko, čo je pot reb né na za cho va nie práv ale bo na vý -
kon práv k cen ným pa pie rom, exe kú tor vy ko ná na zá -
kla de oso bit né ho po ve re nia, kto rým je uzne se nie
súdu.“.

55. Do te raj ší text § 138 sa ozna ču je ako od sek 1
a do pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Po vin ný umož ní exe kú to ro vi a znal co vi prí stup
na oce ňo va nú ne hnu te¾ nos�. Na účel ob hliad ky je exe -
kú tor opráv ne ný vy môc� si prí stup na oce ňo va nú ne -
hnu te¾ nos�.“.

 56. V § 139 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie: 

„(2) Na úče ly toh to zá ko na sa za tr ho vú cenu ne hnu -
te¾ nos ti po va žu je cena rov na kej ale bo po rov na te¾ nej
ne hnu te¾ nos ti v tom is tom čase, v tom is tom mies te
a v po rov na te¾ nej kva li te.“.

 Do te raj šie od se ky 2 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 6.

57. V § 139 sa vy púš �a od sek 6.

58. V § 145 ods. 2 sa slo vá „aj bez ná vr hu“ na hrá dza -
jú slo va mi „na ná vrh účast ní ka ko na nia ale bo exe kú to -
ra“.

59. V § 148 ods. 1 sa vy púš �a dru há veta.

60. V § 148 ods. 2 sa slo vá „Roz hod nu tie súdu“ na -
hrá dza jú slo va mi „Prá vo plat né roz hod nu tie súdu“.

61. V § 149 sa na kon ci pr vej vety bod ka na hrá dza
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „a ak sa uro bi lo len
naj niž šie po da nie, tak tým to po da ním.“.

62. V § 150 od sek 2 znie:
„(2) Ak vy dra ži te¾ za pla til naj vy ššie po da nie a súd

ude le nie prí kle pu schvá lil, stá va sa vy dra ži te¾ vlast ní -
kom ne hnu te¾ nos ti ku dňu ude le nia prí kle pu.“. 
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63. V § 154 ods. 1 sa slo vá „písm. i)“ na hrá dza jú slo -
va mi „písm. j)“.

64. V § 167 od sek 3 znie: 
„(3) Exe kú tor po ve re ný vy ko na ním exe kú cie je po -

vin ný do sied mich dní od za sta ve nia exe kú cie ozná mi�
prí sluš nej sprá ve ka tas tra zru še nie exe kuč né ho zá lož -
né ho prá va.“. 

65. V § 172 sa vy púš �a od sek 4.

66. § 186 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
 „(7) Jad ro vé ma te riá ly11e) a iné ne bez peč né lát ky

mož no odob ra� po vin né mu a odo vzda� opráv ne né mu,
len ak opráv ne ný spĺ ňa pod mien ky pod ¾a oso bit ných
pred pi sov.11f)“.

67. § 189 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
 „(6) Vy dra ži te ¾om jad ro vých ma te riá lov11e) a iných

ne bez peč ných lá tok môže by� len oso ba, kto rá spĺ ňa
pod mien ky pod ¾a oso bit ných pred pi sov.11f)“.

68. § 203 znie: 

„§ 203

(1) Ak dô jde k za sta ve niu exe kú cie za vi ne ním opráv -
ne né ho, súd mu môže ulo ži� na hra de nie ne vy hnut ných 
trov exe kú cie.

(2) Ak sa exe kú cia za sta ví z dô vo du, že ma je tok po -
vin né ho ne sta čí ani na úhra du trov exe kú cie, zná ša ich 
opráv ne ný.“.

69. § 210 znie:

„§ 210

(1) V exe kú tor skom ar chí ve sa uscho vá va jú skon če -
né exe kuč né spi sy, re gis tre, odz naky, pe čiat ky a pe ča -
tid lá.

 (2) Exe kú tor ský ar chív ve die exe kú tor. Exe kú tor ský
ar chív exe kú to rov, kto rých úrad za ni kol, ve die  ko mo -
ra.

 (3) O odo vzda ní spi sov, re gis trov, pe čia tok, pe ča ti -
diel a odz naku sa spí še zá pis ni ca.“. 

70. V § 211 ods. 2 sa slo vá „prí sluš ný súd“ na hrá dza -
jú slo vom „exe kú tor“.

71. V § 212 od sek 1 znie:
 „(1) Zria ïu je sa Slo ven ská ko mo ra exe kú to rov

(§ 7) so síd lom v Bra ti sla ve. Ko mo ra je práv nic ká oso -
ba.“.

72. § 231 znie:

„§ 231

Vy so ko škol ské vzde la nie zís ka né v od bo re prá vo
v Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ke ale bo
v Čes kej re pub li ke do 31. de cem bra 1993 sa po va žu je
za vy so ko škol ské vzde la nie zís ka né pod ¾a § 10 ods. 1
písm. b) a § 21 ods. 1 písm. b). Usta no ve nie § 230 tým
nie je dotk nu té.“.

73. Do te raj ší text § 235 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Exe kuč né ko na nia, kto ré sa za ča li do 1. feb ru ára 
2002, sa do kon čia pod ¾a do te raj ších pred pi sov.“.

74. V § 236 sa slo vá „31. ja nu ára 2002“ na hrá dza jú
slo va mi „31. de cem bra 2002“.

Čl. II

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky 
vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na Ná rod nej rady Slo venskej
re pub li ky č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch
a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok) a o zme ne
a do pl ne ní ïal ších zá ko nov, ako vy plý va zo zmien a do -
pl ne ní vy ko na ných zá ko nom č. 211/1997 Z. z., zá ko -
nom č. 353/1997 Z. z., zá ko nom č. 235/1998 Z. z., zá -
ko nom č. 240/1998 Z. z., zá ko nom č. 280/1999 Z. z.,
ná le zom Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 415/2000 Z. z., zá ko nom č. 291/2001 Z. z. a tým to
zá ko nom. 

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. feb ru ára 2002. 

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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