Oprávnená: Linda Poláková, nar. 07.07.1999, trvalý pobyt Liptovská 9, 911 08 Trenčín,
zastúpená matkou: Silvia Poláková, nar. 17.11.1974, trvalý pobyt Liptovská 9, 911 08 Trenčín

JUDr. Ján Mak – súdny exekútor
Exekútorský úrad Trenčín
Nová 7
911 01 Trenčín
V Trenčíne, dňa 02.09.2015

Oprávnená:

Linda Poláková, rod. Poláková
nar. 07.07.1999
trvale bytom Liptovská 9, 911 08 Trenčín
občianka SR

v zastúpení matkou:

Silvia Poláková, rod. Veliká
nar. 17.11.1974
trvale bytom Liptovská 9, 911 08 Trenčín
občianka SR

Povinný:

Rudolf Polák, rod. Polák
nar. 19.10.1971
trvale bytom Zlatovská 9, 911 05 Trenčín
občan SR

Návrh
na vykonanie exekúcie o vymoženie
zročného výživného vo výške 1.700,- EUR
a bežného výživného

Dvojmo!
Prílohy:

1/ - 2/ podľa textu

Konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.

I.
Na základe rozhodnutia Okresného súdu Trenčín, č.k. 10P/10/2010 zo dňa 08.08.2010, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2010 a vykonateľnosť dňa 13.10.2010 bol povinný zaviazaný
prispievať na výživu pre maloletú vo výške 100,- EUR mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci počnúc
dňom xxxxxxxx.
Dôkaz:

Rozhodnutie Okresného súdu Trenčín, č. k. 10P/10/2010 (Príloha č. 1)
Rodný list maloletej Lindy Polákovej (Príloha č. 2)

II.
Vzhľadom na to, že povinný k dnešnému neplatil určené výživné pravidelne, navrhujem aby
súdny exekútor JUDr. Ján Mak, Exekútorský úrad Trenčín, Nová 7, 911 01 Trenčín, vykonal exekúciu
v prospech oprávnenej: Lindy Polákovej, nar. 07.07.1999, trvale bytom Liptovská 9, 911 08 Trenčín,
občianka SR, v zastúpení matkou: Silvia Poláková, nar. 17.11.1974, trvale bytom Liptovská 9, 911 08
Trenčín, občianka SR, proti povinnému: Rudolf Polák, nar. 19.10.1971, trvale bytom Zlatovská 9, 911
05 Trenčín, občan SR, na vymoženie zameškaného výživného vo výške 1.700,- EUR za obdobie od
októbra 2014 do augusta 2015 a bežného výživného vo výške 100,- EUR mesačne počnúc mesiacom
október 2015.
III.
Vzhľadom na to, že povinný neplní dobrovoľne čo mu ukladá vykonateľné súdne rozhodnutie,
navrhujeme, aby exekútor na základe poverenia vydaného Okresným súdom Trenčín
vykonal exekúciu
na uspokojenie pohľadávky oprávnenej na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku
Okresného súdu Trenčín zo dňa 08.08.2010, č.k. 10P/10/2010, a to:
-

zročné výživné od októbra 2014 do augusta 2015 vo výške 1.700,- EUR,
bežné výživné vo výške 100,- EUR mesačne s tým, že výživné je splatné vždy do 15. dňa toho
ktorého mesiaca vopred k rukám matky oprávnenej počnúc mesiacom október 2015,
trov exekučného konania,

spôsobom podľa uváženia exekútora tak, aby bolo uspokojenie pohľadávky oprávnenej
zabezpečené čo najrýchlejšie.
S úctou

.............................................................
Silvia Poláková
zákonný zástupca maloletej

