TIMEX s.r.o., sídlo Rázusová 12, 924 01 Galanta, IČO 43 258 156

Mgr. Radoslav Malý, exekútor
Exekútorský úrad
Nám. M. R. Štefánika 4
924 01 Galanta
V Galante, dňa 29.01.2016

Oprávnený:

TIMEX, s.r.o.
IČO: 43 258 156
sídlo: Rázusová 12, 924 01 Galanta
zápis: Obchodný register Okresného súdu Galanta, oddiel: Sro
vložka číslo: 12345/T

Povinný:

Mgr. Peter Veľký
nar. 25.05.1978
rodné číslo 781125/5892
bytom Zimná ulica 5, 924 01 Galanta
občan Slovenskej republiky

Návrh na vykonanie exekúcie
o vymoženie 23.123,50 eur s príslušenstvom
Dvojmo!
Prílohy: 1/ podľa textu
Kolok v hodnote 16,50 eur ako súdny poplatok za žiadosť exekútora o udelenie poverenia na
vykonanie exekúcie je nalepený na prvopise návrhu.

I.
V Notárskej zápisnici o vyhlásení povinnej osoby o uznaní dlhu a o súhlase s
vykonateľnosťou notárskej zápisnice a s exekúciou podľa ust. § 41 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z.
z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov zo dňa
13.02.2014, pod číslom N 123/2014, Nz 11111/2014, NCRls 11111/2014 (ďalej len ako
„Notárska zápisnica“), povinný Mgr. Peter Veľký ako dlžník vyhlásil, že v prípade nesplnenia
záväzku opísaného v článku I. Notárskej zápisnice zaplatiť oprávnenému (veriteľovi) dlžnú
sumu na účet č. 022589632/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. v celkovej výške
23.123,50 eur (slovom: dvadsaťtritisícstodvadsaťtri eur a päťdesiat centov) riadne a včas,
najneskôr do 30.07.2015, výslovne súhlasí s vykonateľnosťou tejto Notárskej zápisnice do
výšky zostatku celého dlhu podľa ust. § 41 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. a udeľuje súhlas
k exekúcii na celý jeho hnuteľný a nehnuteľný majetok ako osoby povinnej. V Notárskej
zápisnici taktiež povinný súhlasil s tým, aby Notárska zápisnica bola vykonateľným
exekučným titulom podľa ust. § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, čím Notárska
zápisnica naplnila všetky obligatórne podmienky vykonateľnej notárskej zápisnice podľa § 41
ods. 2 písm. c) zák. č. 233/1995 Z. z.
Dôkaz:

Notárska zápisnica zo dňa 13.02.2014, číslo N 123/2014, Nz 11111/2014,
NCRls 11111/2014 (príloha č. 1)
II.

Povinný do podania návrhu na vykonanie exekúcie pohľadávku oprávneného
nezaplatil, a to ani čiastočne.
III.
V súvislosti s podaním návrhu na vykonanie exekúcie oprávnenému vznikli trovy
v sume 16,50 eur titulom súdneho poplatku zaplateného za žiadosť exekútora o udelenie
poverenia na vykonanie exekúcie.
IV.
Vzhľadom na to, že povinný neplní dobrovoľne, čo mu ukladá vykonateľná Notárska
zápisnica, navrhujeme, aby exekútor na základe poverenia vydaného Okresným súdom
Galanta
vykonal exekúciu
na uspokojenie pohľadávky oprávneného na základe platnej a vykonateľnej Notárskej
zápisnice o vyhlásení povinnej osoby o uznaní dlhu a o súhlase s vykonateľnosťou
notárskej zápisnice a s exekúciou podľa ust. § 41 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov zo dňa 13.02.2014, pod
číslom N 123/2014, Nz 11111/2014, NCRls 11111/2014, a to:
- istiny vo výške 23.123,50 eur s príslušenstvom,
- trov spojených s uhradením súdneho poplatku za žiadosť súdneho exekútora o udelenie
poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 eur,

- ďalších trov exekučného konania,
spôsobom podľa uváženia exekútora tak, aby bolo uspokojenie pohľadávky
oprávneného zabezpečené čo najrýchlejšie.
Pohľadávku pozostávajúcu z istiny a trov konania titulom zaplatených súdnych poplatkov
žiadame poukázať na bankový účet oprávneného vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. ú.:
022589632/0900.
S úctou

.............................................
TIMEX s.r.o.

