Zastavenie exekúcie

Bratislava, máj 2015

UPOZORNENIE:
ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH
OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ.

Základné pojmy:
exekúcia – nútený výkon rozhodnutia,
exekučný titul - je rozhodnutie, na základe ktorého možno vykonať exekúciu.
(upravený v § 41 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok)
exekučné konanie - priebeh exekúcie (upravený v zákone č. 233/1995 Z. z. o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( 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 bolo
postúpené alebo inak prešlo právo z rozhodnutia
Zastavenie exekúcie
Cieľom exekučného konania je nútená realizácia práv oprávneného zásahom do
absolútnych majetkových práv povinného. Exekúcia je zásahom do práv povinného,
ktorý sa môže uskutočniť len za podmienok a spôsobom, ktorý určuje zákon, v
rozsahu, ktorý postačuje na uspokojenie práv oprávneného a uskutočňuje sa
výlučne z majetku povinného. Porušenie ktoréhokoľvek z princípov exekučného
konania spôsobuje neprípustnosť exekúcie. Exekučné právo zabezpečuje ochranu
povinného pred neopodstatnenými zásahmi do jeho práv, tým že mu dáva možnosť
okrem už spomínaných námietok proti exekúcii, domáhať sa zastavenia exekúcie na
základe dôvodov výslovne uvedených v zákone.
Súd skúma existenciu dôvodov a rozhoduje o zastavení exekúcie na návrh alebo aj
bez návrhu, a to v každom štádiu konania. Predmetom konania o zastavení
exekúcie je zistenie či existujú dôvody, pre ktoré nemožno v exekúcii pokračovať.
Súd má povinnosť zastaviť exekúciu na základe dôvodov neprípustnosti exekúcie
uvedených v § 57 ods. 1 Exekučného poriadku.
Ak je na zistenie dôvodov neprípustnosti exekúcie 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. Po späťvzatí návrhu súd
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):
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a)

sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným, (súdna exekúcia
môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke
formálnej a materiálnej. V prípade, že exekučný titul v čase začatia exekučného
konania ešte nenadobudol právoplatnosť je exekúcia neprípustná. Exekúcia je
podľa tohto dôvodu neprípustná aj v prípade, ak z exekučného titulu nie je možné
presne identifikovať osobu oprávneného a povinného ako aj lehotu, v ktorej má
byť povinnosť uložená rozhodnutím splnená.)

b)

rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí
exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, (exekučný titul sa môže stať
neúčinným napríklad z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty, počas ktorej bolo
možné najneskôr takéto rozhodnutie vykonať, alebo z dôvodu, že právny predpis,
na základe ktorého bol exekučný titul vydaný bol zrušený rozhodnutím Ústavného
súdu pre nesúlad s právnou normou vyššej právnej sily.)

c)

zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie, (iniciovať
ukončenie exekučného konania môže aj oprávnený, a to aj bez uvedenia dôvodu
podania návrhu na zastavenie exekúcie.)

d)

exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo
nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,
(napr. finančné prostriedky na účte poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu
Európskych spoločenstiev; hnuteľný a nehnuteľný majetok, ak je obstaraný z
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.)

e)

bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto
právo nepripúšťajúce exekúciu, (o veci alebo práva vylúčené z exekúcie pôjde
spravidla vtedy, ak sa preukáže, že povinný nie je vlastníkom veci, ktorá bola
postihnutá exekúciou. Osoba, ktorej vec alebo právo patrí, môže uplatniť na súde
voči oprávnenému návrh na vylúčenie veci z exekúcie.)

f)

po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané, (najčastejším prípadom
zániku práva priznaného rozhodnutím je splnenie záväzku povinným pred
podaním návrhu na začatie exekúcie.)

g)

exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý
exekúciu nemožno vykonať, (napr. úmrtie/zánik účastníka konania
(oprávneného alebo povinného) bez právneho nástupcu, úspešné vznesenie
námietky premlčania povinným, nespôsobilý exekučný titul, vyhlásenie konkurzu
na majetok povinného, ak exekúcia začala po vyhlásení konkurzu, avšak
exekučný súd túto okolnosť zistil až po vydaní poverenia, oddlženie dlžníka...)
majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, (súd je povinný
exekúciu zastaviť, ak sa v priebehu exekučného konania zistí, že povinný
nevlastní ani taký majetok, ktorý by postačoval na úhradu trov exekúcie. Konanie
začína spravidla na návrh povinného.)

h)

i)

oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie
exekúcie, (súd exekučné konanie zastavuje z úradnej povinnosti potom, ako
oprávnený napriek výzve súdu na jeho úhradu, poplatok v určenej lehote
nezaplatí.)

j)

pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol
záložným veriteľom, (oprávnenému zaniklo záložné právo k predmetu exekúcie a
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iný záložný veriteľ so záložným právom k predmetu exekúcie nedal súhlas k
predaju zálohu v exekúcii. V tomto prípade exekučný súd zastavuje exekúcie len
čiastočne – čo do spôsobu vykonania exekúcie predajom zálohu.)
k)

rozhodol, že majetok štátu je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu
alebo na plnenie verejnoprospešného účelu alebo že majetok Exportnoimportnej banky Slovenskej republiky je nevyhnutne potrebný na
vykonávanie jej činností a plnenie jej úloh. (v prípade ak sa exekúcia vzťahuje
na majetok alebo práva štátu, ktorý je potrebný na štátne alebo verejnoprávne
účely, môže súd rozhodnúť o zastavení exekúcie, ak v osobitnom súdnom konaní
bolo určené, že sa na tento majetok vzťahuje exekučná imunita.)

Proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie je prípustné odvolanie, ak bol návrh podaný
podľa § 57 písm. a), b), f), g) a h) Exekučného poriadku.
Exekúciu možno zastaviť v celom rozsahu alebo v určitej časti, napríklad: voči
jednému z povinných, voči oddeliteľnej časti, nad rámec exekučného titulu, voči
vykonaniu exekúcie určitým spôsobom.
Zákon poskytuje súdu možnosť, nie však povinnosť, zastaviť exekúciu aj vtedy, ak to
vyplýva z iných ustanovení Exekučného poriadku alebo z iného zákona. (Pôjde
napríklad o prípad, kedy oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora
v lehote, ktorú mu exekútor určil a exekútor zároveň podal návrh na zastavenie
exekúcie; ak dražba nehnuteľnosti nebola úspešná do jedného roka od vydania
exekučného príkazu; ak sa exekúcia vedie už iba pre bežné výživné a je dostatočne
odôvodnený predpoklad, že povinný bude výživné plniť ďalej dobrovoľne. V
uvedených prípadoch, odvolanie proti zastaveniu exekúcie nie je prípustné, s
výnimkou posledného uvedeného.)

VZOR: Návrh na zastavenie exekúcie
Karol Smutný, bytom Zimná 36, 054 01 Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
K č. k. Ex.......
Návrh povinného na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť povinného.
V exekučnom konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Ctiborom Vážnym so sídlom
Zelený háj 24, 040 01 Košice č. k. Ex..........v prospech oprávneného Janko Veselý,
bytom ul. Slnečná 23, 977 03 Brezno, proti povinnému Karol Smutný, nar. 24.10.1990,
bytom Zimná 36, 054 01 Spišská Nová Ves o vymoženie ......€ s prísl., podávam ako
povinný podľa § 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov (Exekučný poriadok) návrh na
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zastavenie

exekúcie

a žiadam, aby súd exekúciu zastavil, pretože môj majetok nestačí ani na úhradu trov
exekučného konania.
Odôvodnenie:
Môj jediný príjem pozostáva z dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a nevlastním
žiadny nehnuteľný majetok ani hnuteľné veci vyššej hodnoty, predajom ktorých by
mohol splatiť pohľadávku exekučného konania.
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby exekučný súd rozhodol nasledovne:
Exekučné konanie č. k. EX... vedené súdnym exekútorom JUDr. Ctiborom
Vážnym, Exekútorský úrad Košice, so sídlom Zelený háj 24, 040 01 Košice, proti
povinnému Karol Smutný, trvale bytom Zimná 36, 054 01 Spišská Nová Ves
v zmysle poverenia vydaného Okresným súdom v Spišskej Novej Vsi č. .............zo
dňa .............. na vymoženie pohľadávky vo výške ........... Eur a jej príslušenstva sa
zastavuje.
V Spišskej Novej Vsi, dňa
Karol Smutný
povinný
Príloha: rozhodnutie Úradu práce soc. vecí a rodiny č........ zo dňa .....
Odmena exekútora pri zastavení exekúcie 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.
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.
Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, odmena súdneho exekútora za výkon
exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej
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činnosti najmenej 33,19 eura. Paušálna suma za každý jednotlivý úkon
exekučnej činnosti je 3,32 eura.
Proti výroku o náhrade trov konania, ktoré je súčasťou rozhodnutia o zastavení exekúcie,
nie je prípustný riadny opravný prostriedok ani mimoriadny opravný prostriedok.
Vylúčenie veci z exekúcie
Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, je predovšetkým vlastnícke právo.
Súdny exekútor môže spísať hnuteľnú vec v presvedčení, 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.
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.
Z exekúcie sú vylúčené napr. veci, ktoré dlžník potrebuje na vykonávanie svojho
povolania alebo zamestnania alebo na svoju existenciu alebo existenciu 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.
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.
Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových
dávok podľa osobitného predpisu, dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa
osobitného predpisu, doplnkového výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu alebo
dávok výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu (ďalej len „dôchodkové
dávky“), je 100 % zo životného minima na osobu povinného.
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 súčasne aj odpísaním
z účtu v banke, 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 ,
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 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 svojich hmotných potrieb a potrieb
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,
 osobné motorové vozidlo, ktoré povinný potrebuje na individuálnu prepravu alebo na
uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho
rodiny alebo členov domácnosti,
 snubný prsteň a obrúčka,
 hotové peniaze do sumy 99,58 Eura,
 študijná literatúra a hračky.

Zdroj:
platné právne predpisy Slovenskej republiky, internet

