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140EX 577/19 - 6

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE

Podľa ustanoym ia § 61 anasl. zákona NR SR c. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnostt

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

1. vykonatel'mho exekučneho titulu na peňažné plnenie č. lSCb/74/2014-786 zo dňa 02. 08. 2019, vydaného Okresným
súdom Zilina a č. 19Cb/74/2014-803 zo dňa 24. 09.2019 vydaného Okresným súdom Žilina ; ktorým sa ukladá
povmnemu SteMar, j. j. o., Kysucký Lieskovec 334, Kysucký Lieskovec, IČO: 45403961, zaplatiť'prislušenstvo
pohtadávky 15. 724, 78   oprávnenému Obec Nesluša, Nesluša 978, Nesluša, IČO: 00314137. zast. Advokátska
kancelária JUDr. Milan Chovanec s. r.o., Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina. IČO: 36436640.

2. nävrhu oprávneného na vykonmie exekúcie c. 140EX 577/19 zo dňa 28. 10.2019 na vymoženie
- príslusenstva pohľadávky, a to:
- trovy súdneho konania oprávneného 15. 724, 78  
- trovy právneho zastúpenia pri exekúcii 407, 93  

3. poverenia vydaného Okresným súdom Banská Bystrica na vykonanie exekúde c. 6119405664 zo
dňa 04. 11. 2019,

Vás

upovedomujem,

že dňa 28. 10.2019 zacala exekúcia v prospech oprávneného Obec Nesluša, Nesluša 978, Nesluša,
IČO: 00314137, ̂zast. Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s. r. o., Vojtecha Tvrdého 17,
010 01 Zilina, ICO: 36436640 a v neprospech povinného SteMar, s. r. o., Kysucký Lieskovec 334,
Kysucký Lieskovec, ICO: 45403961 na vymoženie pohľadávky vo výške O, -   a jej prislusenstva
vovýske 16. 132, 71  

Trovy exekúcie pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia tohto
upovedomenia sú 1.972,20  :
- odmena súdneho exekútora 10% z výšky vymoženého plnenia § 7 ods. 2 vyhl. č. 68/2017 Z.z. t. i.
1. 613, 50  

- paušálne výdavky podľa § 22 ods. 2 citovanej vyhlášky t.j. 30,-  
- DPH 20% v zmysle zákona c.222/2004 Z.z. v znení neskoräích predpisov, t.j. 328,70  

Celková výška sumy exekucného konania je 18. 104, 91   pri uhradem' v IS-dňovej lehote od
doručenia tohto upovedomenia.

Vyzývam povinného, aby do 15 dní od dorucenia tohto upovedomenia splnil pohľadávku
oprávneného a jej pnslušenstvo, ako aj trovy exekúcie na úcet súdneho" exekutora číslo
SK9602000000002069365955, ktorý je vedený v banke Vseobecná úverová banka a. s. variabilný
symbol 5772019, inak vydám exekucný prikaz na yykonanie exekúcie a príkaz na úhradu trov
exekúcie a vykonám exekúciu.



Zároveň Vás upozorňujem, že ak pohľadávku, jej príslušenstvo, ako aj trovy exekúde
neuhradíte do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia, budú trovy exekúcie vo výške
3.944,40  :
- odmena exekútora 20% z výšky vymoženého plnenia § 7 ods. 1 vyhl. c. 68/2017 Z. z. t. j. 3.117, -  
- paušálne výdavky podľa § 22 ods. 1 citovanej vyhlásky, t. j. 60, -  
- DPH 20% v zmysle zákona c. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. 657, 40  

Ak predmetom vymáhania exekúcie je úročená istina a úrok je možné vypočítať dňom
uhradenia istiny, odmena sa zvýši v závislosti od výšky úrokov z omeškania. V pripade
yykonávania exekúcie predajom nehnuteľností, predajom hnuteľných vecí alebo predajom podniku
sa paušálna náhrada hotoyých výdajov v zmysle §23 v spojitosti s § 21 ods. 3. Vyhlášky č. 68 zo
dňa 27. marca 2017 zvyšuje v rozsahu akom boli vynaložené.

Exekúcia sa vykoná:
- prikázaním pohl adávky z účtu,
- prikázaním inej peňažnej pohľadávky,
- v prípade fyzickej osoby zrážkami zo mzdy a iných príjmov,
- v prípade fyzickej osoby zadržaním vodicského preukazu pri vymáhaní výživného.

V súlade s ust. § 61d Exekučného poriadku zakazujem povinnému, aby odo dňa doručenia tohto upovedomenia
nakladal so svojim majetkom podliehajucim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou
bežných právnych úkonov v rozsahu, v ktorom to od povinného možno spravodlivo požadovat, s ohladom na výšku a
význam vymáhaného nároku. Nerespektovaním zákazu sa povinný vystavuje trestnému stíhaniu podľa § 239 a § 243a
Trestného zákona.

Poučenie: Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie povinnému nastávajú úéinky sphienia
vymáhaného nároku len vtedy, ak sa pkienie v rozsahu, v ktorom prislúcha exekútorovi podľa §
60 ods. 2 Exekučného poriadku, dostane exekútorovi.

Ak ide o plnenia, ktoré boli uskutočnené ohľadom vymáhaného nároku pred doručením
upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, oprávnený o nich musí bezodkladne informovať
exekútora (§ 61f ods. 2 EP).

Povinný môže z dôvodov podľa § 61k ods. 1 EP podať do 15 dní od doručenia upovedomenia
o zacatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie.

Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byt uvedené všetky
skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podanía návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný
účinok (§ 61k ods. 2 EP). V neskôr podaných návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný
namietať len skutocnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty podľa § 61k ods. 2 EP. V poradí ďalších
návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní
predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie. Tým nie je dotknuté oprávnenie exekútora
vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii.

Návrh na zastaveníe exekúcie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe.

Návrh na zastavenie exekúcie urobený v elektronickej podobe bez autorizácie podla osobitného
predpisu treba dodatočne doruciť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa
osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedorucí súdnemu exekútorovi do desiatich dní, na podanie sa
neprihliada. Súdny exekutor na dodatočné domčenie návrhu na zastavenie exekúcie nevyzýva.

Návrh na zastavenie exekúcie urobený v listínnej podobe treba predložiť v potrebnom počte
rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohamí mohol založiť do exekučného spisu a
aby každý ďalší subjekt dosta) jeden rovnopis s prnohami. Ak sa nepredloží potrebný pocet
rovnopisov a príloh, súdny exekútor vyhotoví kópie návrh na zastavenie exekúcie na troyy
povinného.

Poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o zacatí exekúcie § 61c EP).
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í"y. i-'Lný.-P°_d°Fučem "P°ved':"nenia ° za?ati exekúcie musí obmedziť svoju činnosť na uskutučňovanie bežných
.

p-r_^*i^ °I1°1" roz5ahu- Y ktorom to od neh° m°žn° spravodlivo požadovať, s ohl-adom na výsku a význam
vymáhmého nároku. Za bežné právne úkony právnickej osoby alebo podnikateľa podľa § 2 ods. 2 Obchodného
> °nI"k;l. sa, I"'I""Tl.p°v'ižujú. l'raTe "k°"y' k""'é ss "^vyhnutne potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu týi
činností, ktoré sú predmetom ich činnosti alebo podnikania.

Za bežný právny úkon sa na účely tohto zákona nepovažuje naj'mä
a) založenie obchodnej spolocnosti, dmzstva alebo inej prävnickej osoby,
b) nadobudnutíe účasti alebo prevod úcasti na obchodnej spoiočností, dmžstve alebo inej
právnickej osobe,

c) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti, pripadne ich zaťaženie právom tretej
osoby,

d) uskutocnenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia.

.
-, ?-. p.ravlí<'?k^y-i"''j. fyzi.ckej °.''°t'y. s? tie. ktc"'é '." nevyhnutne potrebné na zabezpecenie jej bezných životných

potrieb, ako aj bezných životných potrieb tých, voci ktorým má fyzická osoba vyzivovaciu povinnosŕ

Pouíenie o možnosti ziadať o povolenie splniť vymáhanú povinnosť v splátkach (S 61g EP)

PoYÍnný môže exekutora ziadať, aby mu bolo povolent splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
?.)ííl-t'iLspl"i'1!"' vymáhaného naroku v splatkach povoli vždy, ak sú splnené podmieniiy uvedené v § 61g ods 2 EP
alebo s tým oprávnený suhlasi § 61g ods. 3 EP Exekutor splneiiie vymáhaného nároku v splátkach povoli vždy, ak

a) povinnýje fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní.
d^ vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) ^ povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s
výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomeme rozvrhnute,
^ , . . P°Tny zaPlatI. P.rvú splátku najmenej vo výske 50 eur do 15 dni od doručenia upovedomenia o začatí
exekúcie a yyhlási^^že ďalsie splätky bude platiť mesačne, a to vzdy ku dnu kalendámEho mesiaca, ktorý sa
číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky."

A"isaI'IDe"ii'.VSPIátk'lch POVOIi. exi'kút°r vydi upovedomeme o odklade exekúcie. Pri nesplnení niektorej zo splátok
riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada.

V Ziline dňa 05. 11.2019

Za správnosť odpisu:
Mgr. Monika Krajčiová

JUDr. Martin Risian
súdny exekútor

Upovedomenie o zacatí exekúcie sa doručuje:
- povinnemu

- opravnenemu




