
JUDr. BORIS SOBOLOVSKÝ, SÚDNY EXEKÚTOR 
Exekútorský úrad so sídlom v Bratislave 11 , Ružová dolina 8, 82 1 09 Bratislava 

tel.: +421-2/55646784 
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P.T. 
Berky Andrej 
MÚ3 
814 21 BRATISLAVA 

EX 4944/2017-8 

VS oprávneného: 8417068 126 

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE 

Podľa ustanovenia§ 47 a§ 47 ods. 2 zákona NR SR č. 233/ 1995 Z.z. Exekučný poriadok a na 
základe 

l. vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie výkaz nedoplatkov č. 1535072231 zo dňa 
04.10.2015 vydaného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a výkaz nedoplatkov č. 1422601872 zo 
dňa 03.08.2014 vydaného DÔVERA zdravotná poi sťovňa, a.s. a výkaz nedoplatkov č . 
1512288431 zo dňa 07.06.2015 vydaného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 

2 . návrhu oprávneného DÔVERA zJravolná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
IČO: 35942436 na vykonanie exekúcie zo dňa 17.02.2017 na vymoženie 
- pohľadávky 279,50 EUR 
- príslušenstva pohľadávky, a to: 
- trovy konania vo výške 30,- EUR 

3. poverenia vydaného Okresným súdom Bratislava I na vykonanie exekúcie č . 51O1 104834 zo 
dňa 01.03.2017, 

Vás upovedomujem, 

že dňa 17.02.20 17 začalo exekučné konanie v 
poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 
Andrej , občan SR, MÚ 3, BRATISLAVA, r.č. 
279,50 EUR ajej príslušenstva vo výške 30,- EUR. 

prospech oprávneného DÔVERA zdravotná 
35942436 a v neprospech povinného Berky 

na vymoženie pohľadávky vo výške 

Trovy exekúcie v zmysle ustanovenia § 47 ods. 3 Exekučného poriadku v platnom znení v spojení 
s ust. § 5 vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov predstavujú 
sumu 110,63 EUR, pričom uvedené trovy pozostávajú z odmeny vo výške 33, 19 EUR, nákladov 
hotových výdavkov vo výške 59,- EUR a vzhľadom ku skutočnosti, že súdny exekútor je platcom 
DPH vo výške 20% vo výške 18,44 EUR. V prípade nesplnenia povinnosti v lehote stanovej 
v tomto upovedomení môžu byt' trovy exekúcie vyššie, predbežne predstavujú sumu vo výške 
254,40 EUR vrátane DPH. 

Vyzývam Vás, aby ste do 14 dní od doručenia tohto upovedomenia uspokoj il pohľadávku 
oprávneného a jej príslušenstvo, ako aj trovy exekúcie v zmysle ustanovenia § 46 Exekučného 
poriadku v platnom znení, spolu vo výške 420,13 EUR na účet súdneho exekútora vedeného 
v Tatra banka, a.s. , číslo účtu SK3911000000002620431716, variabilný symbol 49442017. 



V prípade, že nedôjde k dobrovoľnej úhrade zo strany povinného, súdny exekútor bude vymáhať 
pohľadávku oprávneného s príslušenstvom a trovami exekúcie, pričom ce lkový vymáhaný nárok 
súdneho exekútora sa zvýši na sumu vo výške 563,90 EUR . 

Exekúcia sa môže vykonať v sú lade so zákonom č . 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v platnom 
znení zrážkami zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky, postihnutím iných majetkových 
práv, postihnutím obchodného podielu, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, 
predajom podniku. 

Zakazujem Vám, aby ste odo dňa doručenia tohto upovedomenia nakladali so svojim majetkom až 
do výšky vymáhanej pohľadávky a j ej príslušenstva, ktorý podľa Exekučného poriadku podlieha 
exekúcii, okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, j ej príslušenstva 
a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke. 

Zároveň Vás v zmysle ustanovenie § 54 ods. 2 Exekučného poriadku v platnom znení vyzývam, 
aby ste doručili súdnemu exekútorovi Vyhlásenie o svojom majetku v lehote akú predpokladá 
zákon. 

Nedodržanie vyššie uvedených ustanovení môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty 
trestných činov marenia výkonu úradného rozhodnutia, podvodného úpadku a poškodzovania 
veriteľa. 

Poučenie : 

Povinný je oprávnený vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od 
doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, 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 p latí, 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 exekučného konania môže uplatniť námietku zaujatosti u exekútora do 5 dní odo dňa 
doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do 5 dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť 
o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený . 

Účastník exekučného konania j e oprávnený vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním 
exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie. 

Bratislava, 26.04.20 17 

Vyhotovil: Erika Štofiková 
stofikova@ borissobolovsky.sk 

JUDr. B 
súd 

V písomnom styku pros ím uvádzajte aj Vaše telefónne čís l o. Ďakujem za porozumen ie. 
Stránkové dni sú v pondelok a utorok od 9.00 do 12.00 hod„ od 13.00 do 15.00 hod„ v stredu od 10 .00 do 12.00 hod. ocl 13 .00 do 

16.00 hod. v štvrtok a piatok od 09.00 do 12.00 hoci, od 13.00 do 15.00 hod. na Ružovej doline 8. Bratislava 


