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UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE  

Pořízek Jiří Ing. 

Mníchova Lehota 75 

913 21  Mníchova Lehota 

 

   Podľa ustanovenia § 61 a nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a na základe:  
 

1. vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie rozsudok č.k. 30P/283/2010, ktorý vydal Okresný 

súd Trenčín dňa 21.11.2011, rozsudok č.k. 26P/255/2018-158, ktorý vydal Okresný súd Trenčín dňa 

2.12.2020, ktorým sa ukladá povinnému Pořízek Jiří Ing., nar. 18.10.1971, Mníchova Lehota 75, 913 21  

Mníchova Lehota   zaplatiť zameškané výživné 6 300,00 EUR, 150,00 EUR mesačne bežné výživné do 

15.dňa v mesiaci vopred od 1.12.2021 a nasl. mesiace oprávnenému Pořízek Lukáš mal., nar.: 04.08.2003, 

P.O.Hviezdoslavova 67/18, 018 51  Nová Dubnica 

JUDr. Jiří Choutka, advokát , IČO:42277981, Štúrovo námestie 121/4, 911 01  Trenčín, IDDS:E0006642177 

2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č.  340 EX 752/21 zo dňa 07.12.2021 na vymoženie  

   - zameškané výživné 6 300,00 EUR ku dňu podania návrhu na vykonanie exekúcie a príslušenstva pohľadávky: 

150,00 EUR mesačne bežné výživné do 15.dňa v mesiaci vopred od 1.12.2021 a nasl. mesiace 

trovy exekúcie oprávneného vo výške 232,55 EUR 

3. poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica  na vykonanie exekúcie č. 6121*548141 zo dňa 

7.12.2021 

 

Vás  

u p o v e d o m u j e m , 
 

že dňa 7.12.2021 sa začala exekúcia v prospech oprávneného Pořízek Lukáš mal., nar.: 04.08.2003, 

P.O.Hviezdoslavova 67/18, 018 51  Nová Dubnica, JUDr. Jiří Choutka, advokát, IČO:42277981, Štúrovo 

námestie 121/4, 911 01  Trenčín, IDDS:E0006642177 a v neprospech povinného Pořízek Jiří Ing., nar. 

18.10.1971, Mníchova Lehota 75, 913 21  Mníchova Lehota na vymoženie zameškaného výživného: 

6 300,00 EUR, 150,00 EUR mesačne bežné výživné do 15.dňa v mesiaci vopred od 1.12.2021 a nasl. 

mesiace, trovy exekúcie oprávneného vo výške 232,55 EUR a 
 

trovy exekúcie pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia sú: 

838,20 EUR (odmena exekútora 10% 668,50 EUR, DPH 20% z odmeny exekútora 133,70 EUR, paušálne 

výdavky 30,00 EUR, DPH 20% z paušálnych výdavkov 06,00 EUR). 

 

    Vyzývam povinného, aby do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia uspokojil pohľadávku 

oprávneného, jej príslušenstvo, ako aj trovy exekúcie na účet súdneho exekútora IBAN: 

SK8209000000000275613842, ktorý je vedený v banke SLSP Nové Mesto nad Váhom, Vs: 75221, inak 

vydám exekučný príkaz na vykonanie exekúcie a príkaz na úhradu trov exekúcie a vykonám exekúciu.  

 

   Exekúcia sa vykoná     prikázaním pohľadávky z účtu  

                                        prikázaním z iných peňažných pohľadávok  

                                        zrážkami zo mzdy  

                                        zrážkami z iných príjmov  
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  Upozorňujem Vás, že ak pohľadávku do 15 dní od doručenia upovedomenia neuhradíte, budú 

predbežne trovy exekúcie vo výške 1 712,40 EUR (odmena exekútora 20% 1 367,00 EUR, paušálne 

výdavky 60,00 EUR, DPH 20% z paušálnych výdavkov a odmeny exekútora 285,40 EUR) a môžu byť 

i vyššie, a to o náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa ust. § 21 a nasl. 

Vyhlášky č. 68/2017. 

 

   Plnenie exekútorovi má rovnaké účinky, ako keby povinný plnil oprávnenému.  

 

 

Poučenie 
 

   Povinný môže u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 15 dní od doručenia 

upovedomenia o začatí exekúcie podať návrh na zastavenie exekúcie, ak po vzniku exekučného titulu nastali 

okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku, ak exekučný titul bol zrušený, ak je tu dôvod podľa 

osobitného predpisu, pre ktorý sú uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu neprípustné, ibaže ho 

bolo možné v konaní už skôr uplatniť (§ 54 ods.2) alebo ak sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia 

vymáhateľnosti exekučného titulu. Návrh na zastavenie exekúcie musí  byť odôvodnený a musia byť v ňom 

uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný 

účinok (avšak účinok „odkladu s blokovaním“ v zmysle ust. § 61i, ods. 3 Exekučného poriadku) a rozhoduje 

o ňom súd. V neskôr podaných návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len tie skutočnosti, 

ktoré nastali po uplynutí predmetnej 15-dňovej lehoty. V poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie 

môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie 

exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie, ktorý je podaný povinným po uplynutí 15-dňovej lehoty od 

doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, nemá odkladný účinok.  

   Povinný nemôže odo dňa doručenia tohto upovedomenia nakladať so svojím majetkom podliehajúcim 

exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov podľa 

ust. § 61c Exekučného poriadku (okrem nakladania s majetkom za účelom uspokojenia pohľadávky 

oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie).  

   Povinný môže požiadať súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie o povolenie splniť vymáhaný 

nárok na peňažné plnenie v splátkach za podmienok uvedených v ust. § 61g Exekučného poriadku. 

   Povinný môže namietať uznanie alebo výkon cudzieho rozhodnutia, ak sa podľa osobitného predpisu 

nevyžaduje vyhlásenie vykonateľnosti, v rozsahu, v akom to tento osobitný predpis dovoľuje.  

 

 

Poučenie o trovách exekúcie 

 

Základom na určenie odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je 

výška vymoženého plnenia. 

Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má 

podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 20 % zo základu na jej určenie. 

Základ na určenie odmeny sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 

eurocentov nahor. 

Ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností alebo predajom podniku, 

patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich 

vynaložil. 

O výške trov exekúcie vzniknutých po vydaní upovedomenia o začatí exekúcie exekútorský úrad 

účastníkov konania neupovedomuje a môžu sa vymôcť. 

Proti trovám exekúcie nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 22.12.2021 

                                                                                                       JUDr. Eva Šteinerová, ml.   

                                                                                                              súdna exekútorka  

 

Upovedomenie o začatí exekúcie  

sa doručuje:  

- povinnému - DVR 

- oprávnenému  


