
JUDr. Eva Ondrejková,  súdna exekútorka     Ex 1476/12-9 
Exekútorský úrad  Bratislava, so sídlom Turčianska 50, 821 09  Bratislava  

č.tel. : +421 2 20633254, +421 2 43330068  

e-mail: eva.ondrejkova@ske.sk 

Úradné hodiny: pondelok -štvrtok 08:00-13:00 

_________________________________________________________________________________________ 

 

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE 
 

        Kristína Vaľková 

Rakovec nad Ondavou 44 

072 03  Rakovec nad Ondavou 

 

 V zmysle ustanovenia § 47 zák. č. 233/1995 Z.z.o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a na základe: 

1. vykonateľného exekučného titulu  na peňažné plnenie platobný rozkaz č.k. 12Ro/7/2010 zo dňa  

04.02.2010 vydaného Okresným súdom Michalovce, ktorým sa ukladá povinnému:  

Kristína Vaľková, štátny občan SR, r.č.625422/7507, Rakovec nad Ondavou 44, 072 03  Rakovec 

nad Ondavou  
zaplatiť pohľadávku vo výške 406,18 EUR a jej príslušenstvo  

oprávnenému:  

GAPIDONX LTD, 5 Dimitraki Christodoulou, 3rd Floor, Office 303,  10 35  Nicosia, Cyprus 

zast. Cipciar & partners, s.r.o., AK , IČO:36 716 669, Haburská 49/F, 821 01  Bratislava, 

/pôvodný veriteľ T-Mobile Slovensko, a.s., toho času Slovak Telekom, a.s., ktorý postúpil svoju 

pohľadávku v zmysle ust. §269 ods.2 zák. č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka a §524 a nasl. 

zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov Občianskeho zákonníka, na základe zmlúv 

o postúpení pohľadávok zo dňa 25.10.2011 a zo dňa 05.12.2011 na terajšieho oprávneného/ 

2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. Ex 1476/12 zo dňa 16.07.2012 na vymoženie  

- pohľadávky  vo výške      406,18 EUR a 

- príslušenstva pohľadávky: 

- 8,5% ročný úrok z omeškania zo sumy 406,18 EUR od 28.02.2008 do zaplatenia 

- úrok ku dňu 01.02.2013 je     170,36 EUR 

- trovy konania      24,00 EUR 

- trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní  54,17 EUR 

- súdny poplatok      16,50 EUR 

3. poverenia, ktoré vydal Okresný súd Michalovce na vykonanie exekúcie č. 5807*083787  zo dňa 

13.11.2012, 

 

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

že dňa 17.07.2012 začalo exekučné konanie na vymoženie, 

 

a)  pohľadávky oprávneného s príslušenstvom vo výške    671,21 EUR  

b)  trovy exekúcie podľa ust. §5 ods.2 Vyhl. č. 288/1995 Z.z.  vo výške  67,50 EUR  

c)  trovy exekúcie podľa ust. §6 vyhl. č. 288/1995 Z.z.  vo výške   33,19 EUR  

d)  predbežné výdavky exekúcie vo výške      100,00 EUR  

e)  20% DPH vo výške        40,14 EUR  

 

Vymáhaná čiastka  vyčíslená ku dňu 01.02.2013  spolu  vo výške 912,04  EUR  

Slovom: “ Deväťstodvanásť 04/100 EUR “ 

 

Ak pohľadávku s príslušenstvom a trovy exekúcie vrátane DPH neuhradíte v lehote 14 dní odo 

dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, trovy exekúcie budú  vyššie a vyčíslené podľa  § 5 ods. 

1 Vyhl. č. 288/1995 Z.z. a  budú predstavovať: 

odmena exekútora   134,50 EUR   

predbežné hotové výdavky  200,00 EUR  

+ 20% DPH 
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Po uhradení  vymáhanej pohľadávky súdna exekútorka vydá  upovedomenie o ďalších trovách 

exekúcie, v ktorom  budú vyčíslené účelne vynaložené náklady spojené s exekučnou činnosťou  (hotové 

výdavky (§22  Vyhl. č. 288/1995 Z.z.a strata času  (§23  Vyhl. č. 288/1995 Z.z.), ktoré vznikli v exekučnom 

konaní.   

Povinného upovedomujem, že exekúcia na vymoženie vymáhaného nároku môže byť vykonaná 

nasledovnými spôsobmi: 

1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov; 

2. prikázaním pohľadávky: prikázaním pohľadávky z účtu v banke 

                                                        prikázaním iných peňažných pohľadávok  

                                                        postihnutím iných majetkových práv 

3. predajom hnuteľných vecí; 

4. predajom cenných papierov; 

5. predajom nehnuteľností; 

6. zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti povinného; 

7. predajom podniku; 

 

Povinnému sa zakazuje, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím 

majetkom, okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov 

exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke, príp. poštovou poukážkou.  

 

Povinný sa vyzýva, aby dobrovoľne uhradil pohľadávku oprávneného spolu s jej príslušenstvom, 

ako aj trovy exekúcie na účet č.: 4015224566/7500 vedený v ČSOB, a.s.  s uvedením VS Ex 1476/12, 

príp. poštovou poukážkou s uvedením VS Ex 1476/12, prípadne osobne na Exekútorskom úrade a to 

v lehote 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. 

 

P o u č e n i e : 
 Povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie námietky proti 

exekúcii podľa ust. §50 Ex.por. a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, 

ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré viedli k zániku vymáhaného nároku, alebo bránia 

jeho vykonateľnosti, alebo ak sú tu iné skutočnosti, 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 proti exekúcii musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. 

Účastník konania je oprávnený vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie námietky proti 

trovám exekúcie v lehote do 3 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.  

 

Exekútorský úrad Bratislava 

dňa 01.02.2013 
   

 
         JUDr. Eva Ondrejková 

                  súdna exekútorka 

 
 

Upovedomenie sa doručuje:       

- oprávnený 

-  povinný 
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