EXEKÚCIA
upovedomenie o začatí exekúcie,
námietky a zastavenie exekúcie.
Nezaplatili ste splátku alebo pokutu? Dlžíte peniaze? Obdržali ste
upovedomenie o začatí exekúcie?

Bratislava, september 2012
Spracované pracovníkmi Centra právnej pomoci

UPOZORNENIE:
ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH
OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ.
Základné pojmy:
exekúcia – nútený výkon rozhodnutia,
exekučné konanie - priebeh exekúcie (upravený v zákone č. 233/1995 Z.z. Exekučný
poriadok),
povinný – osoba, ktorej bola uložená povinnosť rozhodnutím súdu; osoba, ktorú oprávnený
označil v návrhu na vykonanie exekúcie za povinného, inak dlžník, žalovaný alebo odporca
oprávnený – veriteľ, subjekt, osoba, ktorá podala návrh na vykonanie exekúcie (návrh na
začatie exekučného konania) alebo osoba, ktorá preukáže, že na ňu prešlo právo z
rozhodnutia

Upovedomenie o začatí exekúcie
Exekútor poverený vykonaním exekúcie (poverenie vydáva súd na základe návrhu na
vykonanie exekúcie)





upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, o spôsobe jej vykonania a o
predbežných trovách exekúcie;
povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného (uhradil dlžnú sumu) alebo
aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky proti
exekúcii (ak nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia
jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná);
zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal
so svojím majetkom, ktorý podľa zákona podlieha exekúcii.

Upovedomenie o začatí exekúcie (ďalej len „upovedomenie“) musí obsahovať
označenie:

1. exekútora, ktorý ho vydal,
2. exekučného titulu* a orgánu, ktorý ho vydal,
3. oprávneného a povinného,
4. vymáhaného nároku,
5. poučenie o námietkach proti exekúcii a trovám exekúcie a o lehote na ich vznesenie.

* Čo je exekučný titul?
Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje
k povinnosti alebo postihuje majetok. Podľa príslušného zákona, možno vykonať
exekúciu aj na podklade iných vykonateľných rozhodnutí, osvedčení o dedičstve,
schválených zmierov, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov (napr. daní a
poplatkov, sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného
dôchodkového sporenia) a dohôd, ktorých súdnu exekúciu pripúšťa zákon. Podľa
tohoto zákona, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré
obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba,
právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici
s exekúciou súhlasila. Exekučným titulom môže byť aj mediačná dohoda, ak má
formu notárskej zápisnice alebo bola schválená ako zmier pred súdom alebo
rozhodcovským orgánom.

VZOR: Upovedomenie o začatí exekúcie

EX ...../..
Súdny exekútor Mgr. Karol Menšík
Exekútorský úrad so sídlom Geologická 58/7, 821 06 Bratislava
Tel./fax: 02/.. .. .. .. E-mail: ...

Eugen Poláček
Hálová 18
851 05 Bratislava

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE
Podľa ustanovenia § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) a na základe
1. vykonateľného exekučného titulu – rozsudok č.k. 20C 132/2009-30 zo dňa 20.9.2010
vydaného Okresným súdom Bratislava V, právoplatným dňa 26.11.2011 a vykonateľným
26.11.2011 v spojení s rozsudkom Krajského súdu Bratislava 8 Co 311/2010-68 zo dňa
28.10.2011, ktorými sa ukladá povinnému
Poláček Eugen, štátny občan SR, r.č. xxxxxx/xxxx, Hálova18, 851 05 Bratislava zaplatiť
pohľadávku .......... EUR s príslušenstvom oprávnenému
Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava , IČO: 63636363,
zast. JUDr. Michalom Šálkom
2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. ............/.... zo dňa .............. na vymoženie
pohľadávky ................. EUR,
príslušenstva pohľadávky


úroky z omeškania .......... EUR,



poplatok z omeškania .......... EUR,



trovy základného konania .......... EUR,



trovy právneho zastúpenia v základnom konaní .......... EUR.

3. poverenia na vykonanie exekúcie č. ........../.... zo dňa .........., ktoré vydal Okresný súd
Bratislava V,

u p o v e d o m u j e m p o v i n n é h o,
že dňa ............... začalo exekučné konanie
v prospech oprávneného:
Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
a v neprospech

povinného:

Poláček Eugen, štátny občan SR, r.č. xxxxxx/xxxx, Hálova18, 851 05 Bratislava
na vymoženie:
pohľadávky ............. EUR, jej príslušenstva ............. EUR a trov exekúcie.
V zmysle § 201 ods. 1 Exekučného poriadku určujem predbežné trovy exekúcie vo
výške .......... EUR (odmena exekútora ......... EUR, náhrada hotových výdavkov .......... EUR,
náhrada za stratu času ......... EUR, daň z pridanej hodnoty .......... EUR).
Vyzývam povinného, aby po doručení tohto upovedomenia o začatí exekúcie
uspokojil pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a predbežné trovy exekúcie na účet
súdneho exekútora číslo ........../.... vedený v .........., variabilný symbol .......... alebo aby do
14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky proti exekúcii podľa
§ 50 Exekučného poriadku.
Upozorňujem povinného, že ak dlh nesplní do 14 dní od doručenia tohto
upovedomenia o začatí exekúcie, trovy exekúcie môžu byť vyššie; predbežne vyčísľujem
výšku trov exekúcie na .......... EUR (odmena exekútora .......... EUR, náhrada hotových
výdavkov .......... EUR, náhrada za stratu času .......... EUR, daň z pridanej hodnoty ..........
EUR).
Zakazujem povinnému, aby odo dňa doručenia tohto upovedomenia o začatí
exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení Exekučného poriadku
podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej
príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.
P o u č e n i e:

Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie
do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti
exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili
zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu
iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta,
že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej
v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne
uvedené dôvody sa neprihliadne.
Účastník exekučného konania môže vzniesť u exekútora povereného
vykonaním exekúcie do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí
exekúcie námietky proti trovám exekúcie.
Účastník môže uplatniť u exekútora námietku zaujatosti najneskôr do
piatich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do
piatich dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je

exekútor vylúčený. Námietky povinného voči osobe exekútora nemajú
odkladný účinok. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel.
Ak nie je dôvod na vecné alebo osobné oslobodenie od súdnych poplatkov,
konanie súdu o námietkach proti exekúcii podlieha poplatkovej povinnosti
zo strany povinného so sadzbou súdneho poplatku 6% z vymáhaného
nároku, najmenej 66 EUR, najviac 16 596,50 EUR (položka 13 písm. b)
Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov).

V .......... dňa ...........
.............................................
súdny exekútor

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručuje:
1. oprávnený
2. povinný

Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie
Upovedomenie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné
doručenie upovedomenia povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené.
Ak povinný bezdôvodne odoprie upovedomenie prijať, je toto upovedomenie
doručené dňom, keď jeho prijatie bolo odopreté; o tom však musí byť poučený tým,
kto ho doručuje.

Námietky proti exekúcii
Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie môže povinný vzniesť u exekútora povereného
vykonaním exekúcie námietky proti exekúcii do 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia
o začatí exekúcie, ak po:



vzniku exekučného titulu nastali okolnosti*, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku
alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo
sú tu iné dôvody*, pre ktoré je exekúcia neprípustná.

*len okolnosti a dôvody vzniknuté pred dňom podania návrhu na výkon exekúcie
To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby
uvedenej v exekučnom titule.
Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvádzané dôvody sa neprihliada.
Ak po podaní námietok exekútor upustí od vykonania exekúcie, o námietkach sa
nerozhoduje, exekútor zasiela oznámenie o upustení od vykonania exekúcie.
V opačnom prípade námietky proti exekúcii je exekútor povinný doručiť súdu najneskôr do
piatich dní odo dňa doručenia účastníkom, pričom súd rozhodne najneskôr do 60 dní od ich
doručenia.
Rozhodnutie o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia aj exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.
Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie. Ak je
rozhodnutie, ktorým sa vyhovelo námietkam právoplatné, súd exekúciu zastaví, pričom voči
tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.
Proti rozhodnutiu, ktorým sa nevyhovelo námietkam, nie je prípustné odvolanie.
Ak povinný zoberie námietky späť ešte predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor
pokračuje vo vykonávaní exekúcie a o námietkach nerozhoduje.
Konanie súdu o námietkach proti exekúcii je pre povinného spoplatnené vo výške 6%
z vymáhaného nároku - najmenej 66 EUR, najviac 16 596,50 EUR (položka 13 písm. b)
Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov).

VZOR: Námietky proti exekúcii

Exekútorský úrad Bratislava
Mgr. Karol Menšík
súdny exekútor
Geologická 58/7
821 06 Bratislava
V Bratislave dňa 4. mája 2012

Oprávnený:
Mestská časť Bratislava – Petržalka
so sídlom Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO: 603201
Povinný:
Eugen Poláček
Dátum narodenia: 12. novembra 1955
Trvale bytom: Hálová 18, 851 05 Bratislava

Vec: Námietky proti exekúcii č. EX ...../..
Na základe Upovedomenia o začatí exekúcie č. EX ...../.. zo dňa ... ... .....,
doručeného povinnému dňa ... .... ...., sa povinný dozvedel o začatí exekučného konania na
vymoženie pohľadávky oprávneného na zaplatenie sumy .......... EUR ako trov konania,
.......... EUR ako súdneho poplatku v exekučnom konaní .......... EUR alebo ........... EUR ako
predbežných trov exekúcie a zároveň exekučného konania na vypratanie bytu č. 102
pozostávajúceho z troch izieb, nachádzajúceho sa na jedenástom poschodí bytového domu
na Hálovej č. 18 v Bratislave (ďalej len „predmetný byt“).
Exekučným titulom na začatie exekúcie je rozsudok Okresného súdu v Bratislava V
č.k. 20C 132/2009-30 zo dňa 20. september 2010 a rozsudok Krajského súdu Bratislava 8Co
311/2010-68 zo dňa 28. október 2011. Rozsudok Okresného súdu Bratislava V sa stal
právoplatným dňa 26. novembra 2011 a vykonateľným dňa 26. novembra 2011.
Povinný žiadal v odvolaní proti rozsudku Okresného súdu Bratislava V č.k. 20C
132/2009-32 zo dňa 20. septembra 2010 o priznanie nároku na bytovú náhradu vo forme
náhradného ubytovania, pretože sa nachádza v stave hmotnej núdze, čo vie preukázať
potvrdením Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava – Petržalka o poberaní dávky v
hmotnej núdzi. Z dôvodu, že nie je schopný si zabezpečiť sám náhradné ubytovanie, žiadal
od súdu, aby mu priznal nárok na bytovú náhradu, a aby zaviazal oprávneného ponúknuť mu
náhradné ubytovanie, pretože mal vážne problémy zohnať si nejaké ubytovanie. Oprávnený
je podľa názoru povinného schopný poskytnúť mu bytovú náhradu vzhľadom na jeho
možnosti. Vzhľadom na krátkosť času, ktorý oprávnený poskytol povinnému od vydania
rozsudku po návrh exekúcie, si povinný ešte nestihol zabezpečiť iné bývanie a preto podáva
námietky voči začatej exekúcii.
Vzhľadom na tieto skutočnosti povinný žiada, aby súd

rozhodol, že
exekúcia, sp. zn EX 8256/12 vedená súdnym exekútorom Mgr. Karolom Menšíkom,
Exekútorský úrad Bratislava, proti povinnému Eugenovi Poláčekovi, nar. 12. novembra 1955,
bytom Hálova 18, 851 05 Bratislava, na základe poverenia na vykonanie exekúcie vydaného
Okresným súdom Bratislava V dňa 14. februára 2012 č. 6205*05*8020 začatá
upovedomením o začatí exekúcie zo dňa 22. februára 2012 na vypratanie nehnuteľnosti a
vymoženie pohľadávky vo výške .......... EUR sa v súlade s § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného
poriadku
z a s t a v u j e.
Zároveň povinný žiada súd o to, aby v prípade, že zamietne námietky voči exekúcii,
aby rozhodol v zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 Exekučného poriadku, pretože povinný nemá
možnosť si okamžite zabezpečiť ubytovanie a bezodkladná exekúcia by mohla spôsobiť to,
že sa povinný ocitne bez akéhokoľvek ubytovania na ulici, nemá kam si odsťahovať ani svoje
osobné veci. Preto by mohol byť povinný neodkladnou exekúciou vážne poškodený.

Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
Vzhľadom na moju nepriaznivú príjmovú a sociálnu situáciu žiadam zároveň o oslobodenie
od súdnych poplatkov, pretože mojim jediným príjmom je dávka v hmotnej núdzi vo výške
.......... EUR mesačne, z ktorého si uhrádzam všetky svoje potreby.
Eugen Poláček

EXEKUČNÝ PRÍKAZ
Exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok
proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o
námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz, ktorým sa rozumie
príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov ustanovených zákonom.
Exekúciu možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu,
jej príslušenstva a trov exekúcie.
Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.

Vylúčenie veci z exekúcie
Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa exekučného poriadku alebo
podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcií alebo sú z exekúcie vylúčené alebo na
ktoré je exekúcia neprípustná.
Pri zrážkach zo mzdy alebo dôchodku musí exekútor nechať aspoň 60 % životného minima
na osobu povinného a 25 % na každú vyživovanú osobu vrátane manžela/-ky.
Pri zrážkach z účtu musí exekútor na účte povinného nechať sumu 99,58 eura. Ak sú účty
povinného vedené vo viacerých bankách, je na súdnom exekútorovi, aby v príkaze výslovne
uviedol, na ktorom účte sa uvedená suma nezablokuje.
V prípade viacerých exekúcií vykonávaných zrážkami zo mzdy a aj odpísaním z účtu, by mal
exekútor ponechať na účte povinného prostriedky vo výške, ktorá sa podľa zákona nesmie
povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov v prípade, ak sa povinnému na
účet tieto príjmy zasielajú. Vylúčenie mzdových prostriedkov na účte z exekúcie zabráni
tomu, aby sa postihla exekúciou aj nezraziteľná suma zo mzdy či iných príjmov, ktorú po
vykonaní zrážok poukazuje zamestnávateľ na účet povinného. Odporúča sa zo strany
povinného oznámiť banke sumu, ktorá sa nesmie zraziť, čo najskôr.

Z exekúcie sú ďalej vylúčené:









dávka v hmotnej núdzi a príspevky k tejto dávke,
prídavok na dieťa,
príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti
alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá ,
zaopatrovací príspevok,
príspevok na pohreb,
príspevok pestúnskej starostlivosti,
rodičovský príspevok,
príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
(ide o príspevky na zaobstaranie pomôcok, na opravu pomôcky, na kúpu osobného
motorového vozidla, na prepravu, na osobnú asistenciu alebo na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáže, príspevok za opatrovanie).

Štátne dávky môžu byť príjemcovi vyplácané v hotovosti alebo na jeho bankový účet. V
prípade, že pohľadávka je vyplatená na bankový účet príjemcu (povinného), povinný sa v
exekúcii nemôže ubrániť tvrdením, že prostriedky na účte sú vyňaté z exekúcie a že
predstavujú štátnu dávku. Výplatou štátnej dávky na účet povinného v banke zaniká
povinnému pohľadávka na výplatu dávky a vzniká mu pohľadávka z účtu v banke, ktorá
exekúcii podlieha (§ 94). Znamená to, že povinný, ak má záujem použiť štátnu dávku na jej
účel, musí po začatí exekúcie požiadať o jej výplatu v hotovosti (prípadne prostredníctvom
pošty). Platiteľ štátnej dávky je povinný vyhovieť žiadosti, aby štátna dávka bola vyplácaná v
hotovosti.
Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný
nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na

plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by
bol v rozpore s morálnymi zásadami.

Čo Vám teda exekútor nemôže zobrať:











bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
nevyhnutné vybavenie domácnosti - posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl,
stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso,
palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do
výšky 331,94 eura,
zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu
alebo telesnú chybu,
veci, na ktoré sa poskytli dávky sociálnej pomoci alebo peňažné príspevky na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
snubný prsteň a obrúčka,
hotové peniaze do sumy 99,58 Eura,
študijná literatúra a hračky.

Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, je predovšetkým vlastnícke právo.
Súdny exekútor môže spísať hnuteľnú vec v domnení, že vlastníkom tejto veci je povinný,
pričom vlastnícke právo môže patriť inej osobe. Dotknutá osoba, teda vlastník veci, má tak
právo podať žalobu o vylúčenie veci z exekúcie.
Z exekúcie sú vylúčené napr. veci, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie svojho povolania
alebo zamestnania alebo na existenciu svoju alebo osôb, ktorým je podľa zákona povinný
poskytovať úhradu na osobné potreby; ďalej vecí, u ktorých by exekúcia odporovala
verejným alebo verejne uznaným záujmom alebo občianskej piete a vecí, ktoré nemožno
zexekvovať podľa osobitných predpisov.

VZOR: Návrh na vylúčenie veci z exekúcie

Okresný súd
Bratislava III
Nám. Biely Kríž 7
832 50 Bratislava
Žalobca:
Mgr. Imrich Kamenica, nar. 16.10.1973
Bytom: Tehelná 11, 831 03 Bratislava
Štátny občan SR
Žalovaný:
Vendelín Jarný , nar. 29.07.11955
Bytom: Za kasárňou 1/a, 831 06 Bratislava
Štátny občan SR

Návrh na vylúčenie veci z exekúcie
I.
Okresným súdom Bratislava III je vedená exekúcia predajom hnuteľných vecí voči
povinnému Ing. Alojzovi Vňaťkovi, bytom Bratislava, Za lesom 5 na návrh žalovaného.
Súdny exekútor bol poverený uznesením Okresného súdu Bratislava III zo dňa 12. mája
2008, č. j. 56*521*158756 k vydobytiu pohľadávky vo výške .......... EUR podľa rozsudku
Okresného súdu Bratislava III zo dňa 17.01.2008, č. j. 45Co 123/2006-207.
Dôkaz: spis Okresného súdu Bratislava III, č. 45Co 123/2006
II.
Súdnym exekútorom bola dňa 8. septembra 2008 do súpisu majetku povinného, pod bodom
7, zahrnutá aj elektrická kosačka, výrobné číslo 546s78e45.
Dôkaz: súpis vecí podliehajúcich exekúcii, č. Ex 1217/2008
III.
Hore uvedená elektrická kosačka je však mojím vlastníctvom. Túto som povinnému požičal
dňa 21. marca 2008 na kosenie záhrady.
Dôkaz: výsluch povinného
doklad o kúpe zo dňa 15. mája 2007
IV.
Navrhujem preto, aby súd vydal tento

r o z s u d o k:

Z výkonu exekúcie vedeného žalovaným proti povinnému pod č.j. 56*521*158756 je
vylúčená elektrická kosačka, výrobné číslo 546s78ew45, zapísaná pod bodom 7 v súpise
vecí podliehajúcich exekúcii.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania.

V Bratislave 2. októbra 2010

Mgr. Imrich Kamenica

Zastavenie exekúcie
Zastavenie exekúcie je jedným zo spôsobov skončenia exekučného konania. Ide o jediný
spôsob, kedy sa exekúcia končí vydaním rozhodnutia exekučného súdu.
Zastavenie exekúcie je možné iba z dôvodov výslovne uvedených v zákone. Súd skúma
existenciu dôvodov a rozhoduje o zastavení exekúcie na návrh alebo aj bez návrhu.
Predmetom konania o zastavení exekúcie je zistenie či sú dôvody, pre ktoré nemožno v
exekúcii pokračovať.
Ak je na zistenie týchto dôvodov potrebné vykonať dokazovanie, exekučný súd je povinný
nariadiť za týmto účelom pojednávanie.
Samotné podanie návrhu na zastavenie exekúcie nemá vplyv na vykonávanie exekučnej
činnosti súdnym exekútorom, čiže nemá odkladný účinok. Návrh na zastavenie exekúcie je
prípustné vziať späť, súd potom konanie o návrhu na zastavenie exekúcie zastaví.
Rozhodnutie o zastavení exekúcie sa doručí oprávnenému, povinnému a exekútorovi
poverenému vykonávaním exekúcie.
Exekúciu súd zastaví, ak (§ 57 ods. 1 Exekučného poriadku):
a) sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným – rozhodnutie je vydané, ale nie
je ho možné opakovať;
b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené
alebo sa stalo neúčinným – dôvodom zastavenia exekúcie je zánik exekučného titulu, ktorý
nastane po rozhodnutí príslušného orgánu,
c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú
exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,
e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo
nepripúšťajúce exekúciu (§ 55),
f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu
nemožno vykonať,
h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.

Proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie je prípustné odvolanie, ak bol návrh podaný podľa §
57 písm. a), b) f) g) a h).
Exekúciu možno zastaviť v celom rozsahu resp. v určitej časti, napríklad: voči jednému
z povinných, voči oddeliteľnej časti, nad rámec exekučného titulu, určitý spôsob exekúcie.

VZOR: Návrh na zastavenie exekúcie č .1
Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš
JUDr.Kamil Orgoník – súdny exekútor
Z. Kálaya 15
031 01 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš, 3. februára 2009

Vec: EX 5424/2010 - Návrh na zastavenie exekúcie
V právnej veci oprávneného Blažeja Koprivníka, proti povinnému Ernestovi Bielemu
o zaplatenie 1.657,-€ a príslušenstva, žiadame o zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1
písm. h) Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov
exekúcie /nemajetnosť povinného/.

Ernest Biely

VZOR: Návrh na zastavenie exekúcie č .2
JUDr. Ladislav Arpád
súdny exekútor
Cintorínska ul. 54
810 01 Bratislava
V Bratislave 3. februára 2009

Vec: EX 12/2010 - Návrh na zastavenie exekúcie
V právnej veci oprávneného Alexandra Beňadického, proti povinnému Agáta
Christová o zaplatenie 10.000,-€ a príslušenstva, žiadame o zastavenie exekúcie podľa ust.
§ 57 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku.
Alexander Beňadický

Odmena exekútora a trovy exekúcie
Trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu
času pri vykonaní exekúcie a trovy oprávneného. Oprávnený a exekútor majú nárok na
náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Ak je exekútor platiteľom dane z
pridanej hodnoty podľa osobitného zákona zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa
tohto zákona o daň z pridanej hodnoty. Tieto náklady hradí povinný.
Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy
exekúcie.
Predbežné trovy exekúcie určuje exekútor podľa osobitného právneho predpisu v
upovedomení o začatí exekúcie.
Účastník konania (teda nielen povinný) môže po doručení upovedomenia vzniesť u
exekútora aj námietky proti trovám exekúcie, pokiaľ namieta len tieto trovy. Námietky proti
trovám exekúcie sa podávajú v lehote do 3 dní od doručenia upovedomenia o začatí
exekúcie.
Ak počas vykonávania exekúcie vzniknú ďalšie trovy exekúcie, upovedomí o nich exekútor
oprávneného a povinného.
Proti ďalším trovám je taktiež možné vzniesť u exekútora námietky do 3 dní od doručenia
upovedomenia.
O námietkach proti trovám rozhoduje súd. Proti rozhodnutiu súdu o námietkach nie je
prípustné odvolanie.

Zdroj:
platné právne predpisy Slovenskej republiky
internet

