
Informácia o novele 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(čl. III zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 

 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 26. júna 2019 schválila zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých 
exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 233/2019 Z. z.“). 
 
Zákon č. 233/2019 Z. z. v článku III mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) tak, že v § 19 ods. 2 písm. h) piatom bode zákona o dani z príjmov 
sa za slovo „exekútor“ vkladajú slová „alebo súd“.  
Zároveň sa v poznámke pod čiarou k odkazu 88aaa) na konci pripája citácia „§ 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona  
č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.    
  
V súlade s uvedenými úpravami je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. h) piateho bodu zákona o dani 
z príjmov aj výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky zahrnutej do zdaniteľných príjmov, 
ak exekútor alebo súd zastaví výkon rozhodnutia alebo exekúciu nielen z dôvodov podľa § 61n ods. 1 písm. a), c) 
a d) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení 
neskorších predpisov, ale tiež v prípade zastavenia starej exekúcie z dôvodov vymedzených v § 2 ods. 1 písm. a) 
a b) zákona č. 233/2019 Z. z.   
 
Starou exekúciou sa podľa § 1 ods. 2 zákona č. 233/2019 Z. z. rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 
a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. 
 
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 233/2019 Z. z. sa stará exekúcia zastavuje týmto zákonom, ak 

a) uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa odseku 2, 
b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo 

povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok 
nepatrnej hodnoty.  

V súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 233/2019 Z. z. rozhodnou dobou je doba piatich rokov.  
 
Podľa článku IV zákona č. 233/2019 Z. z. nadobúda tento zákon účinnosť 1. januára 2020.  
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