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 27.10.2015

VEC: N á v r h na odklad exekúcie
Prílohy:

1/-6/ podľa textu

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 11.05.2015 vydaného Okresným súdom Trenčín, predkladám nasledovný

n á v r h na odklad exekúcie
2. V označenej exekučnej veci som obdržala dňa xxxxxxxx „Upovedomenie o začatí exekúcie“,
ktorým mi bolo oznámené, že sa voči mne ako povinnej začalo exekučné konanie dňa xxxxxxxx.
Následne súdny exekútor dňa xxxxxxxx vydal „Príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy“,
pričom výška mesačnej zrážky zo mzdy predstavuje 150,- eur.
3. Navrhujem odklad exekúcie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len ako
„Exekučný poriadok“), v zmysle ktorého „na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak
sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať

pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol
odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného,
ktorý je fyzickou osobou.”
4. Dňa xxxxxxxx následkom dlhotrvajúcich dažďov došlo k zaplaveniu môjho rodinného domu, kde
žijem spolu s mojím manželom a dvomi deťmi. V súčasnosti bývame v ubytovni zabezpečenej
mestom ako núdzové dočasné bývanie, dokým nedôjde k nevyhnutným opatreniam na zabezpečenie
toho, aby bol dom znovu obývateľný. Podľa správy znalca by nevyhnutné opatrenia na poškodenej
nehnuteľnosti mohli byť realizované v priebehu štyroch mesiacov s predpokladanými nákladmi vo
výške 2.000,- eur. Iné nehnuteľnosti nevlastním.
Dôkaz:

Potvrdenie Mestského úradu Trenčín o poskytnutí dočasného ubytovania (Príloha č. 1)
Fotodokumentácia (Príloha č. 2)
Správa Hasičského a záchranného zboru Trenčín (Príloha č. 3)
Správa znalca (Príloha č. 4)

5. Zároveň mám za to, že oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený, nakoľko figuruje
ako spoločník vo viacerých prosperujúcich obchodných spoločnostiach a je vlastníkom dvoch
rodinných domov a ďalších nehnuteľností. V prípade, ak by súdu táto skutočnosť nepostačovala na
preukázanie toho, že by oprávnený nebol odkladom exekúcie vážne poškodený, navrhujem tiež, aby si
súd vyžiadal daňové priznanie oprávneného za posledné zdaňovacie obdobie.
Dôkaz:

Výpis z obchodného registra (Príloha č. 5)
Výpis z katastra nehnuteľností (Príloha č. 6)
Daňové priznanie oprávneného

6. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti mám za to, že som sa bez svojej viny prechodne
ocitla v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre mňa a príslušníkov mojej rodiny
zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený.
7. Vzhľadom na potrebu financovania nevyhnutných opráv na poškodenej nehnuteľnosti je
nevyhnutné, aby môj platiteľ mzdy prestal vykonávať zrážky zo mzdy v zmysle § 79 ods. 1
Exekučného poriadku. Preto navrhujem, aby súd vydal toto

u z n e s e n i e o povolení odkladu exekúcie
„Súd povoľuje odklad exekúcie vedenej súdnym exekútorom JUDr. Jánom Mrkvičkom pod sp.
zn. EX 1111/2015 v prospech oprávneného Ondreja Šťastného, nar. 27.08.1978, trvale bytom
Jantárová 89, 911 05 Trenčín, proti povinnej Márii Malej, nar. 12.01.1971, trvale bytom Ľaliová
7, 911 08 Trenčín, o vymoženie 2.000 eur s príslušenstvom na základe exekučného titulu na
peňažné plnenie - rozsudku č. 1C/111/2015 zo dňa 11.05.2015 vydaného Okresným súdom
Trenčín, a to do 31.03.2016.”

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