Mária Malá, nar. 12.01.1971, trvale bytom Ľaliová 7, 911 08 Trenčín

JUDr. Ján Mrkvička
Súdny exekútor
Exekútorský úrad
Súdna 13
911 01 Trenčín
K č. k. EX 1111/2015
11Aj/1111/2015
Dvojmo!
V Trenčíne, dňa 17.10.2015

VEC: N á m i e t k y proti trovám exekúcie
Príloha:

1/ Upovedomenie o začatí exekúcie

1. V exekučnej veci oprávneného: Ondrej Šťastný, rod. Šťastný, nar. 27.08.1978, trvale bytom
Jantárová 89, 911 05 Trenčín, občan SR, proti povinnej: Mária Malá, rod. Malá, nar. 12.01.1971,
trvale bytom Ľaliová 7, 911 08 Trenčín, občianka SR, vedenej u súdneho exekútora JUDr. Jána
Mrkvičku, Exekútorský úrad so sídlom Súdna 13, 911 01 Trenčín, o vymoženie peňažného plnenia:
-

vo výške 2.000,- eur s príslušenstvom,

na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie - rozsudku č. 1C/111/2015 zo
dňa 11.09.2015 vydaného Okresným súdom Trenčín, predkladám nasledovné

n á m i e t k y proti trovám exekúcie
2. V označenej exekučnej veci som obdržala dňa 05.10.2015 „Upovedomenie o začatí exekúcie“,
ktorým mi bolo oznámené, že sa voči mne ako povinnej začalo exekučné konanie, a zároveň som bola
vyzvaná, aby som do 14 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia uspokojila pohľadávku
oprávneného a jej príslušenstva. Ako povinná týmto podávam v zákonom stanovenej 14-dňovej lehote
námietky proti trovám exekúcie z nasledovných dôvodov.
Dôkaz:

Upovedomenie o začatí exekúcie (Príloha č. 1)

3. Podávam námietky proti trovám exekúcie podľa § 201 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len ako „Exekučný
poriadok“), nakoľko mám za to, že exekútor nevyčíslil v upovedomení o začatí exekúcie
predbežné trovy exekúcie tak, ako mu to ukladá Exekučný poriadok v ustanovení § 201 ods. 1.
V upovedomení o začatí exekúcie nie je vyčíslená odmena exekútora najviac v rozsahu ako pri
upustení od exekúcie, pričom ďalej tiež absentuje vyčíslenie náhrady výdavkov a náhrady za stratu
času. Exekútor uviedol iba zhrnutie všetkých trov exekúcie v sume 322,36 eur, no nie je zrejmé akým
spôsobom k tejto sume dospel.
4. Vzhľadom na to, že exekútor neuviedol jednotlivé zložky predbežných trov exekučného konania,
ani trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní mám za to, že upovedomenie o začatí exekúcie je
v tejto časti nepreskúmateľné a nemožno preto z neho určiť či sú trovy určené v súlade so zákonom a
vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách
a náhradách súdnych exekútorov. Zároveň nie je zrejmé ani to, aké spoplatnené úkony exekútor
a zástupca oprávneného vykonali, a aké boli ich hotové výdavky.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby príslušný súd námietkam proti
trovám exekúcie v plnom rozsahu vyhovel, a aby upovedomenie o začatí exekúcie č. k. EX
1111/2015 zo dňa xxxxxx vydané exekútorom JUDr. Jánom Mrkvičkom ako nepreskúmateľné
a nezákonné zrušil a vrátil exekútorovi na ďalšie konanie (respektíve na vydanie nového
upovedomenia o začatí exekúcie, v ktorom budú vyčíslené trovy exekúcie spôsobom, akým
ustanovuje zákon).
6. V súvislosti so zvyšnou časťou vymáhanej sumy (t. j. bez namietaných trov exekúcie), túto
zaplatím v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie č. k. EX 1111/2015 zo dňa
xxxxxx.

S úctou
.................................................
Mária Malá

2

