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PRÍKAZ  NA  ZAČATIE  EXEKÚCIE


Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 písm. a) 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      ,

v y d á v a m     t e n t o

príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke

na vymoženie
	pohľadávky oprávneného       vo výške       EUR,

príslušenstva pohľadávky pozostávajúceho z      ,
	trov exekúcie vo výške       EUR.

V súlade s ustanovením § 95 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku prikazujem banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení tohto príkazu na začatie exekúcie zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom.

Povinný stráca dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. To neplatí, ak chce povinný uspokojiť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie.

Povinný môže plniť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie na účet súdneho exekútora vedený v      , číslo účtu      , variabilný symbol      .

Banka vyplatí pohľadávku a jej príslušenstvo oprávnenému až po doručení exekučného príkazu (príkazu na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke).


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



V        dňa      




     
súdny exekútor
















