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Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie
informáciu o inventarizácii exekučných konaní.

Predkladacia správa

Dôvodom predkladania tohto materiálu na zasadnutie Dozornej rady Sociálnej
poisťovne je poskytnúť Dozornej rade Sociálnej poisťovne informáciu o inventarizácii
exekučných konaní vedených Sociálnou poisťovňou ako oprávneným.

Informácia o inventarizácii exekučných konaní
V marci 2013 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne nariadil inventarizáciu
všetkých exekučných konaní, v ktorých vystupuje Sociálna poisťovňa ako oprávnený.
Dňa 8. apríla 2013 bola zaslaná 248 súdnym exekútorom, ktorí vedú exekučné
konanie v prospech Sociálnej poisťovne žiadosť o vykonanie inventarizácie
exekučných konaní s priloženými súbormi na CD, ktorých bolo celkovo 298 a to
z dôvodu, že niektorí súdni exekútori museli zinventarizovať exekučné konania nielen
za seba ale aj za konania, ktoré vedú ako náhradníci súdnych exekútorov
odvolaných z funkcie exekútora ako aj za zaniknutých exekútorských úradov.
Súdni exekútori mali do tabuľky doplniť údaje o zostatku vymáhanej
pohľadávky, ktorú evidujú na exekútorskom úrade, stav konania, pravdepodobnosť
vymoženia, výšku hotových výdavkov, číslo EX konania (v prípade ak chýbalo alebo
bolo chybné), uviesť prípadnú poznámku ku konaniu.
Proces inventarizácie bol sťažený aj z toho dôvodu, že niektorí súdni exekútori
zasielali informácie v písomnej podobe, čo sťažovalo mechanizmus odposielania na
pobočky
a identifikácie komplexnosti zaslaných súborov. Došlé súbory boli
distribuované na príslušné pobočky, ktoré mali skontrolovať informácie od exekútora
s vlastnými podkladovými materiálmi ako aj úhradami vedenými v IS Sociálnej
poisťovne a priebežne vysporadúvať nezrovnalosti. Pri konfrontácii, hlavne
v konaniach kde neboli zidentifikované jednotlivé exekučné konania boli zasielané
podnety na vykonanie fyzickej kontroly pracovníkmi ústredia. Na podnety pobočiek
bolo do 31.3.2014 vykonaných 877 kontrol na 51 exekútorských úradoch.
V októbri 2013 bola opätovne zaslaná žiadosť so súbormi 58 súdnym
exekútorom, ktorým to bolo aj doručené.
Súdnym exekútorom, ktorí napriek opakovanému zaslaniu žiadosti neposlali
inventarizačné zostavy do 15.1.2014 boli zaslané žiadosti o vyúčtovanie v zmysle
novelizácie Exekučného poriadku účinného od 1.11.2013. Žiadosť o vyúčtovanie bola
zaslaná 36 súdnym exekútorom.
V tejto súvislosti je potrebné osobitne vyzdvihnúť súčinnosť, ktorú poskytol
prezident Slovenskej komory súdnych exekútorov JUDr. Ing. Miroslav Paller, ktorý po
zaslaní zoznamu súdnych exekútorov, ktorí v lehote 30 dní nepredložili v zmysle
zákona vyúčtovanie zariadil telefonické urgencie na splnenie tejto povinnosti. Išlo
o 21 súdnych exekútorov a 8 775 exekučných konaní.
K 31. marcu 2014 je možné skonštatovať, že boli doručené inventarizačné
zostavy od všetkých súdnych exekútorov, okrem zostavy týkajúcej sa exekučných
konaní pôvodne uplatnených u súdneho exekútora Mgr. Pavla Činčuru, ktorý bol
odvolaný dňa 18.6.2013 a za náhradníka bol ustanovený PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský. Náhradník nepredložil inventarizačnú zostavu z objektívnych dôvodov,
pretože neboli prevzaté spisy od odvolaného súdneho exekútora pre momentálne
vykonávanie auditu. Ide o spisy na pobočke Topoľčany v počte 376.
Inventarizácia sa uskutočnila za použitia všetkých spôsobov a prostriedkov,
ktoré dovoľujú príslušné právne predpisy. Tam, kde nebolo možné zabezpečiť
relevantné podklady od samotných súdnych exekútorov, pobočky a pracovníci
odboru pohľadávok zisťovali skutočnosti ohľadne exekúcií nazretím do spisov priamo
na exekútorských úradoch ako aj na súdoch.

Výsledky inventarizácie
Celkovo bolo zinventarizovaných 415 253 exekučných konaní.
 Nezinventarizované konania
Nezinventarizované boli exekučné konania v počte 471, z toho:
pobočka Galanta 1 u súdnej exekútorky Mgr. Dáši Skýpalovej, konanie exekútorka
vedie ako ukončené –nepredložila relevantné doklady o poukázaní sumy SP.
Pobočka Bratislava 86 – v týchto prípadoch prebiehajú v tomto čase kontroly
u exekútorov , ide predovšetkým o nové prípady a spolupracujúcich exekútorov,
preto nepredpokladáme závažné problémy.
Pobočka Topoľčany 376 – je to vyššie uvedený prípad Mgr. Činčuru.
Pobočka Košice 8 exekučných konaní, pôvodne vedených u JUDr. Jána
Borovského, ktorý sa dal vylúčiť z exekučných konaní tam, kde bola preukázateľne
zistená nemajetnosť. Súd zmenil súdneho exekútora, avšak nevydal mu poverenie, 7
spisov je do dnešného dňa na súde z toho 6 sa týka JUDr. Jána Sokola, 1 spis sa
týka JUDr. Ľuboša Sidorjáka. Pobočka požiadala Okresný súd o doriešenie
exekučných konaní. V jednom prípade u JUDr. Atilu Ádáma dostal od súdu aj
poverenie, avšak spis mu nebol JUDr. Borovským odovzdaný. V súčasnej dobe po
úmrtí JUDr. Jána Borovského (2011) je ustanoveným náhradníkom JUDr. Lenka
Borovská.
 Neodvedené sumy
V zinventarizovaných konaniach (415 253) bolo v 469 exekučných konaniach
zistené zadržanie a neodvedenie vymožených súm súdnymi exekútormi u 14
súdnych exekútorov na celkovú sumu 337 976,84 Eur na 22 pobočkách.
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Trestné oznámenie nebolo zatiaľ podané v prípade Mgr. Činčuru, kde stále
prebieha audit. U JUDr. Jána Slančíka, ktorý umrel a sprenevera sa zistila až po jeho
smrti. U JUDr. Lucii Žužovej, ktorá doznala zadržiavanie vymožených súm
a podpísala uznanie dlhu. Celá inventarizácia sa uskutočnila za súčinnosti JUDr.
Juraja Kočiho, ktorý je jej náhradníkom. Súdna exekútorka má zablokovaný účet
s hotovosťou, preto sa zvolil spoločný postup dotknutých pobočiek, aby sa najskôr
zabezpečila cesta občianskoprávneho konania, ktoré trvá kratšiu dobu a vzhľadom
k uznaniu dlhu sa predpokladá jej rýchlejší priebeh ako cestou trestnoprávnou.
V ostatných prípadoch boli podané trestné oznámenia, z ktorých v jednom
prípade bolo preukázané aj neoprávnené použitie vymožených prostriedkov a mala
by byť podaná obžaloba (JUDr. Šváb – 105 188,34 Eur – pobočka SNV). Na JUDr.
Königa (76 940,31 Eur) je vedené trestné konanie od roku 2010 a prípady sa len
k uvedenému konaniu priebežne oznamovali, tak isto je to v prípade JUDr. Mrenicu,
( 41 885,04 Eur) kde je vedené trestné konanie od roku 2009. V prípade JUDr.
Frantu (33 659,61 Eur) bolo trestné konanie zastavené a sťažnosť proti uzneseniu
bola zamietnutá. Podobne v prípade JUDr. Hurtečáka (3 332,76 Eur) bolo tiež trestné
konanie zastavené. Trestné oznámenie na JUDr. Vančíka bolo odstúpené na
disciplinárne konanie na SKE (pobočka NR- 4 888,05 Eur) , nové trestné oznámenie
bolo na JUDr. Vančíka podané pobočkou Nové Zámky na sumu 1 140,70 Eur.
Na JUDr. Vasiľa ( 5 549,12 Eur) bolo podané trestné oznámenie, konanie je
prerušené z dôvodu vyhlásenia pátrania po jeho osobe. V prípade Ing. Bc. Nagya
podal podnet na trestné náhradník súdneho exekútora JUDr. Kapronczay.
V ostatných prípadoch JUDr. Melová, JUDr. Szenási, JUDr. Štepaník boli podané
trestné oznámenia, konania sú zatiaľ bez výsledku.
Súbežne s trestnými konaniami sú podávané občiansko-právne žaloby na
zaplatenie.
V mnohých prípadoch sa na neúspešných trestných konaniach podieľala
nedokonalá právna úprava, ktoré neuvádzala povinnosť exekútora odviesť vymoženú
sumu oprávnenému (prípad Franta a Hurtečák) a tiež umožňovala až do 1.11.2013
ukončiť exekučné konanie vrátením poverenia po vymožení sumy bez povinnosti
preukázať súdu odvedenie vymoženej sumy oprávnenému a bez povinnosti oznámiť
túto skutočnosť oprávnenému. Sociálna poisťovňa si od roku 2007 upravila
v zmluvách o spolupráci so súdnymi exekútormi povinnosť vymáhať pohľadávky na
účet Sociálnej poisťovne, avšak väčšina spreneverených prostriedkov bola od
súdnych exekútorov, s ktorými už zmluvy od roku 2007 neboli uzatvorené.
 Záver
Sociálna poisťovňa o negatívnych skutočnostiach
inventarizáciou bude informovať MS SR a SKE.
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