
Exekučné konanie 

1. Súd vyhovel fakultatívnemu alternatívnemu petitu a zaviazal žalovaného na vydanie osobného 

motorového vozidla, pričom svojej povinnosti sa mohol zbaviť aj zaplatením 13 500 eur 

s príslušenstvom.  

Posúďte vplyv na priebeh exekúcie 

2. Dňa 2. 5. 2018 nadobudol vykonateľnosť Rozsudok KS BA I, č. k. 1C 218/18 – 235. Oprávnený 

dňa 13. 5. podal elektronicky návrh na začatie exekučného konania, nakoľko povinný neplnil 

dobrovoľne, čo mu vyplývalo z uvedeného rozsudku. V čase posudzovania návrhu ( 

exekútorovi ešte nebolo doručené  poverenie), podal povinný voči rozsudku KS dovolanie na 

NS SR. 

Vyhodnoťte uvedenú situáciu vo vzťahu k priebehu exekučného konania 

3. V konaní OS BA II zaviazal žalovaného na odstránenie kovového oplotenia medzi jeho 

pozemkom a pozemkom žalobcu a to všetko do 10 dní od právoplatnosti rozsudku. Strany 

sporu sa na pojednávanie, kde sa vyhlásil rozsudok nedostavili. Rozsudok bol doručený 

žalobcovi 3. 5. 2018 a pri doručení žalovanému  rozsudok prevzala manželka žalovaného 8. 

5.2018. Dňa 17.5. 2018 podal žalobca návrh na začatie exekučného konania.  

Na základe uvedeného vyhodnoťte vplyv na priebeh exekučného konania.    

4. Uznesením súd v konaní o ochrane pred domácim násilím nariadil súd na návrh žalobkyne 

neodkladné opatrenie, ktorým zakázal žalovanému priblížiť sa k obydliu žalovanej do 

vzdialenosti menej ako 500 metrov. Počas konania vyšli najavo skutočnosti, ktoré súd 

vyhodnotil tak, že ďalšie trvanie neodkladného opatrenia nie je dôvodné a preto ho uznesením 

zrušil. 

Posúďte reálnosť postupu formou exekúcie 

5. Posúďte, či rozsudok, v ktorom súd uložil povinnosť žalovanej  „ zdržať sa zásahov do 

osobnostných práv žalobcu“ je podkladom pre exekúciu. 

 

6. Jánovi, ako žalobca v právne veci o zaplatenie 15 000,- eur s príslušenstvom, bol dňa 17. 3. 
2018 doručený platobný rozkaz, v ktorom súd zaviazal žalovanú Ruženu, trvale bytom pekná 
cesta 9, BA III, zaplatiť istinu a príslušenstvo do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Keďže 
Ružena peniaze neuhradila, Ján podal ako oprávnený dňa 29. 3. 2018 elektronicky návrh na 
začatie exekučného konania na Okresný súd BA III. K návrhu pripojil platobný rozkaz. 
 

- Posúďte procesné podmienky 
- Aký by mal byť postup súdu ak v návrhu na začatie konania je uvedená suma 13 000 

a príslušenstvo 
- Aký bude postup súdu, ak oprávnený nesprávne identifikoval povinnú, súd ho vyzval na opravu 

návrhu aj s poučením, výzva mu bola doručená 25. 4.2018, lehota, v ktorej sa mal vyjadriť bola 
6 pracovných dní, súd uviedol, ako má opravu vykonať a Ján na základe uvedeného zaslal súdu 
písomnú opravu, pričom podanie odovzdal na pošte na prepravu 2. 5.2018 

- Vychádzajte zo základné zadania a uveďte, ako by mal exekučný súd posúdiť návrh 
oprávneného 

- Posúďte či konanie prebehlo zákonným spôsobom, ak súd vo fáze posudzovania návrhu na 
začatie exekučného konania rozhodol bez nariadenia pojednávania a nedal priestor 
oprávnenému na vyjadrenie, prípadné navrhnutie ďalších dôkazov . 


