EXEKÚCIA
Návrh na vykonanie exekúcie
Neplatí Vám manžel/manželka alebo iná povinná osoba výživné?
Nedarí sa Vám vymôcť pohľadávku od dlžníka?

Bratislava, marec 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

Podľa ustanovenia § 251 Občianskeho súdneho poriadku, ak si povinný dobrovoľne nesplní
svoju povinnosť, ktorá mu bola uložená exekučným titulom - vykonateľným rozhodnutím (čo
je exekučný titul nájdete na strane 3), môže oprávnený subjekt podať návrh na vykonanie
exekúcie podľa príslušného zákona za účelom dodatočného splnenia tejto povinnosti.
V prípade záujmu o vymáhanie pohľadávky, záväzkov prostredníctvom súdneho exekútora je
potrebné, aby zo strany oprávneného bol predložený Návrh na vykonanie exekúcie, ktorý
musí obsahovať:












presné označenie súdneho exekútora, ktorému je adresovaný - titul, meno,
priezvisko, adresa sídla (zoznam súdnych exekútorov sa nachádza na stránke
Slovenskej komory exekútorov, http://www.exekutor.sk/zoznamy.htm , môžete si
ľubovoľne zvoliť, ktorého exekútora oslovíte),
označenie účastníkov oprávnený - povinný (veriteľ - dlžník) s uvedením mena a
priezviska, rodného čísla, adresy bydliska, štátneho občianstva, zamestnávateľa pri
fyzických osobách, názvu alebo obchodného mena, sídla spol., IČO, DIČ- ak je
pridelené, bankové spojenie, pri právnických osobách,
označenie právneho zástupcu oprávneného - advokát,
presné označenie exekučného titulu – kto vydal rozhodnutie, spisovú značku, dátum
vydania,
vymedzenie vymáhaného nároku z exekučného titulu – dlžná suma, vrátane
príslušenstva pohľadávky a trov predchádzajúceho konania,
tvrdenie, že povinný dobrovoľne n e s p l n i l to, čo mu ukladá vykonateľné
rozhodnutie,
návrh súdnemu exekútorovi na vydanie Upovedomenia o začatí exekúcie a na
vydanie Exekučného príkazu,
návrh spôsobu vykonania exekúcie (nie je podmienkou, nájdete ich nižšie *)
dátum a podpis, počet príloh návrhu.
*Ak exekučný titul ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu je možno
vykonať:

1.
2.
3.
4.
5.

zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
prikázaním pohľadávky,
predajom hnuteľných vecí,
predajom cenných papierov,
predajom nehnuteľnosti,

6. predajom podniku,
7. príkazom na zadržanie vodičského preukazu (len v prípade neplnenia vyživovacej
povinnosti určenej rozhodnutím súdu).

Ak exekučný titul ukladá inú povinnosť ako zaplatiť peňažnú sumu, spôsob vykonania
exekúcie je priamo určený v exekučnom titule a to:
1.
2.
3.
4.

vyprataním,
odobratím veci,
rozdelením spoločnej veci,
uskutočnením prác a výkonov.

Návrh sa predkladá zvolenému súdnemu exekútorovi v dvoch vyhotoveniach.
Dôležité upozornenie:
Oprávnený musí podať návrh na vykonanie exekúcie do 10 rokov odo dňa, kedy sa
malo právo podľa právoplatného rozhodnutia (exekučného titulu) plniť, inak sa
priznané právo premlčí.

K návrhu na vykonanie exekúcie treba priložiť tieto doklady :

1. exekučný titul, t.j. rovnopis platobného rozkazu, rozsudku, resp. iného rozhodnutia
(§ 41 zákona) opatrený doložkou o vykonateľnosti (vyznačí príslušný súd, úrad,
ktorý platobný rozkaz, rozsudok resp. iné rozhodnutie vydal).
Exekučný titul sa predkladá v dvoch vyhotoveniach t.j. buď 1x originál, a jeho overená
fotokópia, alebo 2x overená fotokópia exekučného titulu opatrená doložkou o
vykonateľnosti.
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.

2. plnú moc v prípade, ak sa návrh na začatie exekúcie podáva oprávneným
prostredníctvom zástupcu.
V prípade ak je návrh nesprávny, neúplný alebo nezrozumiteľný, exekútor vyzve toho, kto
návrh podal – oprávnenú osobu, aby návrh opravil alebo doplnil v lehote, ktorú mu určí a
ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní. Exekútor zároveň poučí oprávneného, ako treba
potrebnú opravu prípadne doplnenie urobiť.

Ak oprávnená osoba napriek výzve exekútora v určenej lehote neopraví alebo nedoplní
návrh, v dôsledku čoho nemožno v exekučnom konaní pokračovať, alebo ak nepriloží
exekučný titul, súd exekučné konanie na návrh exekútora zastaví. O týchto následkoch musí
byť oprávnená osoba poučená.
Opravený alebo doplnený návrh doručí oprávnená osoba opäť súdnemu exekútorovi. Podľa
toho, či a ako bola vykonaná oprava alebo doplnenie, súdny exekútor požiada exekučný súd
o vydanie poverenia, alebo podá návrh na zastavenie exekučného konania.
Návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, ktorý ma všetky zákonom stanovené náležitosti,
je exekútor povinný spolu s exekučným titulom predložiť súdu do 15 dní od jeho doručenia
alebo odstránenia jeho vád.
Súd následne preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na
vykonanie exekúcie a exekučný titul. V prípade, že súd nezistí rozpor žiadosti alebo návrhu
alebo exekučného titulu so zákonom do 15 dni od doručenia žiadosti písomne poverí
exekútora, aby vykonal exekúciu.
Ak súd zistí rozpor medzi predloženými podkladmi a zákonom, žiadosť o udelenie poverenia
na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti takému uzneseniu je možné podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na súde, ktorý uznesenie vydal.
V prípade, že uznesenie nadobudne právoplatnosť, súd aj bez návrhu exekučné konanie
zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu súdu nie je možné podať odvolanie.

VZOR č.1: Návrh na vykonanie exekúcie
Mgr. Agáta Výborná
súdny exekútor
Exekútorský úrad Bratislava
so sídlom Hrušková 52
821 01 Bratislava
V Bratislave dňa 7. apríla 2012
Oprávnený: Peter Vodár
dátum narodenia: 10. mája 1999
trvale bytom:
Čsl. parašutistov 14, 831 03 Bratislava
zastúpený matkou Andreou Vodárovou
dátum narodenia: 22. júna 1979
trvale bytom:
Čsl. parašutistov 14, 831 03 Bratislava
štátny občan SR
Povinný: Jozef Vodár
dátum narodenia: 05. mája 1972
trvale bytom:
Furdekova 15, 851 01 Bratislava
štátny občan SR

Návrh oprávneného na vykonanie exekúcie
na vymoženie dlžnej sumy výživného
I.
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02. júna 2010, č. k. 2P 254/10-90
bol povinný zaviazaný prispievať na výživu oprávneného mesačne vo výške 150,- eur
od 1. januára 2010 vždy do 15-teho dňa každého mesiaca vopred do rúk matky.
Zaostalé výživné vo výške 900,- eur za obdobie od 1. januára 2010 do 30. júna 2010
súd povolil povinnému splácať v mesačných splátkach po 50,- eur spolu s bežným
výživným. Rozsudok sa stal právoplatným dňa 30. júla 2010 a vykonateľným dňa 13.
júla 2010 v časti o výživnom.
Dôkaz: Rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02. júna 2010, č. k. 2P
254/10-90 opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti.
II.
Povinný si svoju povinnosť riadne neplní, na základe rozsudku Okresného súdu
Bratislava I. nezaplatil ani jednu splátku zročného výživného a neplatí ani bežné
výživné vo výške 150,- eur. V dôsledku tohto vznikol dlh povinného na výživnom za
obdobie od 1. januára 2010 do 31. marca 2012 v celkovej výške 4.950,- eur. Povinný
je pritom zamestnaný v spoločnosti MILUTA, a. s. so sídlom Bratislava, Líščie Nivy
21 ako referent pre verejné obstarávanie.
III.
Vzhľadom na uvedené podávame v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
návrh na vykonanie exekúcie
na podklade vyššie uvedeného exekučného titulu – vykonateľného rozsudku
Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02. júna 2010, č. k. 2P 254/10-90 a
navrhujeme, aby súdny exekútor vymohol:





dlžné výživné za obdobie od januára 2010 do marca 2012 t. z.
pohľadávku vo výške 4.950,- eur, a ďalej bežné výživné za mesiace apríl
2012 a nasledujúce
trovy exekučného konania.

IV.
Súhlasíme s tým, aby súdny exekútor prijal plnenia na účet súdneho exekútora
a zároveň prehlasujeme, že v tejto veci neprebieha iné exekučné konanie.
Vymoženú sumu žiadame poukázať poštou na adresu matky oprávneného.
Andrea Vodárová
Príloha:
Rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02. júna 2010, č. k. 2P 254/10-90 opatrený
potvrdením o jeho vykonateľnosti – notársky overená kópia.

VZOR č. 2: Návrh na vykonanie exekúcie
JUDr. Peter Novotný
súdny exekútor
Malý potok č. 79
831 01 B r a t i s l a v a
Oprávnená:
Linda Janoviská
Dátum narodenia: 5. januára 1970
Rodné číslo:
705105/6561
Bytom:
Bratislava, Kaméliová 52
Štátna občianka SR
Povinný:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bytom:
Štátny občan SR

Šimon Pekárik
12. septembra 1958
580912/8887
Bratislava, Popradská 12

Návrh na vykonanie exekúcie peňažnej pohľadávky
vo výške 15.000,- eur s príslušenstvom
I.
Rozhodnutím Okresného súdu Bratislava V., č. k. 1T 525/2009-14 zo dňa 6. júla
2010, bola povinnému uložená povinnosť zaplatiť oprávnenej istinu vo výške 15.000,eur, jej príslušenstvo, a to 8,5 % úrok z omeškania od 8. novembra 2008 do
zaplatenia pohľadávky, trovy súdneho konania 100,- eur. Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12. augusta 2010.
Dôkaz: Spis Okresného súdu Bratislava V.; sp. zn.: 1T 525/2009

II.
Vzhľadom na skutočnosť, že povinný si dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil to,
čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie súdu, navrhuje oprávnená, aby súdny
exekútor vykonal
exekúciu,
ktorou bude uspokojená pohľadávka oprávnenej v zmysle vykonateľného
rozhodnutia Okresného súdu Bratislava V., č. k. 1T 525/2009-14 zo dňa 6. júla 2010
vo výške 15.000,- eur s príslušenstvom:

- istina: 15.000,- eur
- 8,5 % úrok z omeškania od 8. novembra 2008 do zaplatenia

- trovy súdneho konania 100,- eur
- náklady exekučného konania 80,- eur
a trovy exekúcie, ktoré určí exekútor.
Ku dňu podania tohto návrhu nám sú/nie sú známe majetkové pomery povinného
(napr. účet v banke, hnuteľný, nehnuteľný majetok a pod.)
Oprávnená vyhlasuje, že v tej istej veci neprebieha iné exekučné konanie.
V Bratislave dňa 15. januára 2012
Linda Janoviská
Prílohy:
1. 2x overená fotokópia rozhodnutia - Rozsudok Okresného súdu Bratislava V.; č. k. 1T
525/2009-14 zo dňa 6. júla 2010 – opatrený doložkou vykonateľnosti
2. 1x kolky v hodnote 16,50 eur

****
Informatívna poznámka:
Trovy exekúcie je v podstate odmena exekúra ako:



náhrada hotových výdavkov: cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné
výdavky, znalecké náhrady a poplatky;
náhrada za stratu času – pri úkonoch vykonávaných v mieste mimo sídla
exekútorského úradu a kancelárie a za čas strávaný cestou do tohto miesta a
späť.

Dôležité upozornenie:
Trovy exekúcie v plnom rozsahu hradí povinný. Sú prípady, kedy trovy exekúcie hradí
oprávnený:



ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu
trov exekútora,
ak bude exekúcia zastavená z viny oprávneného.

Súdny poplatok za žiadosť o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie je podľa
sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. O súdnych poplatkoch a poplatku za
výpis z registra trestov vo výške 16,50 € (o túto sumu sa navýši vymáhaná čiastka, čiže
oprávnený o ňu nepríde) Tento poplatok sa neplatí v prípade vymáhania pohľadávky
výživného.

Zdroj:
platné právne predpisy Slovenskej republiky
internet

