Okresný súd …………………………………….
………….……………………………………………..
………………………………………………………….

číslo exekučného konania:
.............................................................
.........................................................

Navrhovateľ – povinný:
..............................................................................................
nar. .......................................................................................
trvale bytom: ........................................................................
štátna príslušnosť: ................................................................
(ďalej len „povinný“)
Počet príloh: 1

Vec:

Návrh na odklad a zastavenie exekúcie
v zmysle § 56 ods. ods. 2 a § 57 ods. 2 Exekučného poriadku v znení do 31.03.2017 v spoj. s
§ 167f ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení

I.
Okresný súd ................................................ vydal uznesenie zo dňa .........................................,
č. k. ........................................... (ďalej len „uznesenie“), ktorým vyhlásil konkurz na majetok povinného
ako dlžníka. Uznesenie bolo súdom zverejnené v Obchodnom vestníku.
Príloha: Kópia uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu zo dňa ...................................................

II.
V zmysle § 166e ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“), „o oddlžení rozhodne súd v uznesení
o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V uznesení súd uvedie znenia
zákonných ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy ide“.

V zmysle § 166e ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., „Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli
prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov“.
V zmysle § 167f ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., „ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže
byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol
vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému”.
V zmysle § 56 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej ako „Exekučný poriadok”) účinného
do 31.03.2017, „aj bez návrhu môže súd povoliť odklad exekúcie, ak možno očakávať, že exekúcia
bude zastavená (§ 57)”.
V zmysle § 57 ods. 2 Exekučného poriadku účinného do 31.03.2017, „exekúciu môže súd
zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona”.
V zmysle § 58 ods. 1 Exekučného poriadku účinného do 31.03.2017, „exekúciu zastaví súd na
návrh alebo aj bez návrhu”.

III.
Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia, povinný s úctou navrhuje súdu, aby súd
v exekučných konaniach vedených proti povinnému na tomto súde bez zbytočného odkladu vydal
rozhodnutie, ktorým zastavuje exekúciu.
Zároveň povinný navrhuje, aby súd do rozhodnutia o zastavení exekúcie povolil odklad
exekúcie v zmysle § 56 ods. 2 Exekučného poriadku účinného do 31.03.2017, a to až do
právoplatnosti rozhodnutia o zastavení exekúcie, keďže možno očakávať, že exekúcia bude
zastavená.

V................................................. dňa ................................................

.............................................................
podpis povinného

