
Exekučné konanie ( začatie a priebeh) 

Rozsudkom OS BA III bola žalovanému uložená povinnosť zaplatiť  1800 , - eur a nahradiť trovy konania 

vo výške 100% žalobcovi a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.  

Źalovaný je ženatý a má tri maloleté deti, je  t. č. nezamestnaný, je vlastníkom dvojizbového bytu na 

Kvetnej ulici 3, v Galante, kde je prihlásený aj k trvalému pobytu, má účet vo VÚB, a. s., jeho  manželka 

je   vlastníčkou osobného motorového vozidla značky Škoda Fabia ( EČ BA 123 PK, rok výroby 2005), 

ktoré nadobudla po uzavretí manželstva na základe darovacej zmluvy od svojich rodičov.   

Keďže povinný neplnil, čo mu vyplývalo z rozhodnutia súdu, ktoré nadobudlo vykonateľnosť 12. 

3.2018, oprávnený 22. 3. 2018 podal návrh na začatie exekučného konania prostredníctvom súdneho 

exekútora JP, sídlo ex. úradu Pažítková ul. 3, Galanta, pričom na jeho žiadosť exekútor uviedol spôsob 

exekúcie pre vymoženie nároku predaj osobného motorového vozidla.  

 

 

1. Uveďte moment začatia exekučného konania 

2. Uveďte, ktorý súd udelí poverenie na vykonanie exekúcie a z ktorého územného obvodu súdu 

bude poverený súdny exekútor. 

3. Identifikujte účastníkov konania, zohľadnite skutočnosť, že pohľadávka oprávneného vznikla 

za trvania manželstva ako aj ostatné skutočnosti vyplývajúce zo zadania. 

4. Dňa 25. 5. 2018 bolo súdnemu exekútorovi doručené poverenie na vykonanie exekúcie, 

vymenujte základné právne následky doručenia poverenia.  

5. Posúďte, akým spôsobom môže byť exekúcia vedená. 

6. Aké úkony môže exekútor vykonať a za akých predpokladov, ak chce verifikovať majetkové 

pomery povinného.  

7. Posúďte situáciu, keď oprávnený podal návrh na vylúčenie súdneho exekútora, pretože mu ani 

napriek opakovaným výzvam počas lehoty viac ako tri mesiace neposkytol informácie 

o úkonoch smerujúcich k zisteniu majetkových pomerov povinného. 

8. Aký vplyv bude mať na priebeh exekučného konania skutočnosť, že voči tomu istému 

povinného bolo dňa 27.5. 2018 začaté ďalšie exekučné konanie na podklade exekučného titulu 

o zaplatenie 24 000, - eur s príslušenstvom.  

9. Komu bude súdny exekútor doručovať upovedomenie o začatí exekúcie 

10. Posúďte procesný úkon manželky povinného, ak dňa 30. 6. 2018  bolo povinnému a jej  

doručené upovedomenie o začatí exekúcie a manželka povinného dňa 15. 7. 2018 previedla 

darovacou zmluvou motorové vozidlo na svoju sestru.  

 

 

 

 

 


