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EXEKUČNÝ  PRÍKAZ


Podľa ustanovenia § 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. 
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) a na základe

1.  vykonateľného exekučného titulu –       č.       zo dňa       vydaného      , ktorým sa ukladá povinnému       zaplatiť pohľadávku       EUR a jej príslušenstvo       oprávnenému      ,

2.  návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č.        zo dňa       na vymoženie      ,

3.  poverenia na vykonanie exekúcie č.       zo dňa      , ktoré vydal Okresný súd      ,

4.  príkazu na začatie exekúcie sp. zn. EX       zo dňa      ,

v y d á v a m     t e n t o

príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

	
V súlade s ustanovením § 94 a § 96 Exekučného poriadku prikazujem banke odpísať 
z účtu (účtov) povinného
	pohľadávku oprávneného       vo výške       EUR,

príslušenstvo pohľadávky pozostávajúce z      ,
trovy exekúcie vo výške       EUR,
poukázať na účet oprávneného vedený v      , číslo účtu      , variabilný symbol       pohľadávku       EUR a príslušenstvo pohľadávky      , a na účet súdneho exekútora vedený v      , číslo účtu      , variabilný symbol       trovy exekúcie celkovo vo výške       EUR.
Alternatíva pre prípad dohody súdneho exekútora s oprávneným podľa 
§ 96 ods. 3 Exekučného poriadku:
poukázať na účet súdneho exekútora vedený v      , číslo účtu      , variabilný symbol       pohľadávku, príslušenstvo pohľadávky a trovy exekúcie celkovo vo výške       EUR. 
Oprávnený sa v zmysle  § 96 ods. 3 Exekučného poriadku dňa       písomne dohodol so súdnym exekútorom na poukázaní sumy pohľadávky a jej príslušenstva na účet súdneho exekútora.

P o u č e n i e: Proti tomuto exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.



V        dňa      




     
súdny exekútor
 
























Exekučný príkaz sa doručuje: 
1.	oprávnený
2.	povinný
3.	banka




