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UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE


Podľa ustanovenia § 47 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 
pohľadávky       EUR,
príslušenstva pohľadávky
	úroky z omeškania      ,

poplatok z omeškania       EUR,
trovy základného konania       EUR,
trovy právneho zastúpenia v základnom konaní       EUR,
	     .

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

Vás

u p o v e d o m u j e m,

že dňa       začalo exekučné konanie


v   p r o s p e c h   o p r á v n e n é h o :
     

a   v   n e p r o s p e c h    p o v i n n é h o :
     

n a   v y m o ž e n i e :

pohľadávky       EUR, jej príslušenstva       a trov exekúcie.

	V zmysle § 201 ods. 1 Exekučného poriadku určujem predbežné trovy exekúcie vo výške       EUR (odmena exekútora       EUR, náhrada hotových výdavkov       EUR, náhrada za stratu času       EUR, daň z pridanej hodnoty       EUR).

	Vyzývam povinného, aby po doručení tohto upovedomenia o začatí exekúcie uspokojil pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a predbežné trovy exekúcie na účet súdneho exekútora číslo       vedený v      , variabilný symbol       alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky proti exekúcii podľa 
§ 50 Exekučného poriadku.

	Upozorňujem povinného, že ak dlh nesplní do 14 dní od doručenia tohto upovedomenia o začatí exekúcie, trovy exekúcie môžu byť vyššie; predbežne vyčísľujem výšku trov exekúcie na       EUR (odmena exekútora       EUR, náhrada hotových výdavkov       EUR, náhrada za stratu času       EUR, daň z pridanej hodnoty       EUR).

	Zakazujem povinnému, aby odo dňa doručenia tohto upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení Exekučného poriadku podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.
     


P o u č e n i e:  	Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie 
do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.

Účastník exekučného konania môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie.

Účastník môže uplatniť u exekútora námietku zaujatosti najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do piatich dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. Námietky povinného voči osobe exekútora nemajú odkladný účinok. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel.




V       dňa      

     
súdny exekútor



































Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručuje: 
1.	oprávnený 
2.	povinný 



