
Vzor upovedomenia o zastavení starej exekúcie vydaný podľa § 5 ods. 1 zákona 

č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 

(Toto je vzor upovedomenia o zastavení starej exekúcie, ktorý vypracovala Slovenskí komora exekútorov po dohode 

s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade s § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení 

niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto vzoru súdny exekútor 

vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie v súlade s § 5 ods. 2 cit. zákona tak, že vyplní požadované údaje 

a vyberie jeden z dôvodov zastavenia starej exekúcie vrátane tomuto dôvodu zodpovedajúceho opisu skutočností, ktoré 

odôvodňujú k zastavenie starej exekúcie. Výzva na úhradu paušálnych trov starej exekúcie je súčasťou upovedomenia 

len vtedy, ak si súdny exekútor paušálne trovy uplatňuje. To znamená, že v konkrétnom prípade sa môže upovedomenie 

o zastavení starej exekúcie líšiť od tohto vzoru.)  

 

 

 Spisová značka exekútora:  

EX .../... 

Spisová značka súdu: 

... Er .../... 

Súdny exekútor ... 

Exekútorský úrad ... 
IČO:  ...     IČ DPH: ... 
 
 č.tel.: ... 
e-mail: ... 
bankové spojenie: ... 

 

UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ STAREJ EXEKÚCIE 

VÝZVA NA ÚHRADU TROV STAREJ EXEKÚCIE 

 
Podľa ustanovenia § 5 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v exekučnom konaní vedenom na základe 

 

1.) vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie - ... vydaného ..., ktorým sa ukladá 

povinnému: ...   

zaplatiť pohľadávku 

oprávnenému: ...    

2.) návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie na vymoženie  

3.) poverenia vydaného Okresným súdom ... na vykonanie exekúcie sp. zn. ... ktoré bolo súdnemu exekútorovi 

doručené dňa ...,  

 
Vás upovedomujem, že došlo k zastaveniu starej exekúcie, a to z dôvodu: 

 
podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná doba, * 

 

podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, pretože oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po 

oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok 

nepatrnej hodnoty, * 

 



podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, pretože zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený, * 

 

podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, pretože dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z  osobitného predpisu upravujúceho 

konkurzné konanie, * 

 

[*súdny exekútor vyberie jeden z dôvodov zastavenia starej exekúcie] 

 

a zároveň oprávneného vyzývam, aby do 60 dní od ukončenia exekučného konania zaplatil trovy starej exekúcie vo 

výške ...,- EUR, ktoré pozostávajú z paušálnych trov 35,- EUR a dane z pridanej hodnoty z paušálnych trov ...,- EUR 

na účet exekútora číslo ..., VS ..., ktorý je vedený v banke ... . ** 

 

[**súdny exekútor vymaže výzvu, ak si trovy neuplatňuje] 

 
Stará exekúcia sa zastavila, pretože od doručenia prvotného poverenia uplynula rozhodná doba piatich rokov. 

K predĺženiu rozhodnej doby nedošlo a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje. *** 

 

Stará exekúcia sa zastavila, pretože jej zastavenie navrhol oprávnený. *** 

 

Stará exekúcia sa zastavila, pretože oprávnený/povinný zanikol bez právneho nástupcu. Oprávnený/povinný bol 

z Obchodného registra vymazaný dňa ... *** 

 

Stará exekúcia sa zastavila, pretože dedičské konanie po oprávnenom/povinnom vedené ... pod sp. zn. ... bolo 

zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok/zanechal len majetok nepatrnej hodnoty.  *** 

 

Stará exekúcia sa zastavila, pretože povinný bol oddlžený konkurzom,a z ustanovenia § 167f ods. 2 zákona č. 7/2005 

Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva, 

že vyhlásenie konkurzu je v tomto prípade dôvodom na zastavenie exekučného konania. V súlade s ustanovením § 2 

ods. 1 písm. d) zákona č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov sa preto stará exekúcia zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie, t. j. deň nasledujúci po dni zverejnenia 

uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu (oddlžení konkurzom) v Obchodnom vestníku. Uznesenie Okresného súdu ... 

sp. zn. ... o vyhlásení konkurzu (oddlžení konkurzom) bolo v Obchodnom vestníku zverejnené dňa ...  *** 

 

Stará exekúcia sa zastavila, pretože súd určil povinnému splátkový kalendár a z ustanovenia § 168b ods. 1 zákona č. 

7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyplýva, že určenie splátkového kalendára súdom je v tomto prípade dôvodom na zastavenie exekučného konania. 

V súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preto stará exekúcia zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie, t. j. deň 

nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia súdu o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie 

Okresného súdu ... sp. zn. ... o určení splátkového kalendára bolo v Obchodnom vestníku zverejnené dňa ... *** 

 

Stará exekúcia sa zastavila, pretože na majetok povinného bol vyhlásený konkurz a z ustanovenia § 48 zákona č. 

7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyplýva, že sa stará exekúcia vyhlásením konkurzu zastavila, t. j. stará exekúcia sa zastavila v deň nasledujúci po dni 

zverejnenia uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie Okresného súdu ... sp. zn. ... 

o vyhlásení konkurzu bolo v Obchodnom vestníku zverejnené dňa ...  *** 

 

Stará exekúcia sa zastavila, pretože bola povolená reštrukturalizácia povinného a z ustanovenia § 118 ods. 3 zákona 

č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyplýva, že sa stará exekúcia povolením reštrukturalizácie povinného zastavila, t. j. stará exekúcia sa zastavila v deň 

nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia súdu o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Uznesenie 

Okresného súdu ... sp. zn. ... o povolení reštrukturalizácie bolo v Obchodnom vestníku zverejnené dňa ...*** 

 

[***súdny exekútor podľa zvoleného dôvodu zastavenia starej exekúcie vyberie jeden zo 

stručných opisov skutočností, ktoré zastavenie starej exekúcie odôvodňujú] 

 

Výška vymoženej pohľadávky oprávneného a výška vymožených trov oprávneného v exekučnom konaní: 



Popis Uhradené 

Výška vymoženej pohľadávky oprávneného 0,- EUR 

Výška vymožených trov oprávneného 0,- EUR 

 

 

 

 

 

Výška vymožených trov exekútora v exekučnom konaní: 

Popis Uhradené 

Odmena 0,- EUR 

Náhrada hotových výdavkov 0,- EUR 

Náhrada za stratu času 0,- EUR 

Daň z pridanej hodnoty 0,- EUR 

 

P o u č e n i e:   

Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom č. 233/2019 Z. z. o ukončení 

niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže oprávnený podať do 30 dní od jeho 

doručenia u exekútora námietky. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné. 

Upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov, na základe ktorej neboli paušálne trovy 

uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania, je exekučným titulom. Potvrdenie o vykonateľnosti sa 

nevyžaduje. 

 

V ... dňa ... 

    ... 

    súdny exekútor  

      

 

Upovedomenie o zastavení exekúcie sa doručí: 

- oprávnenému 

- do 30 dní po uplynutí lehoty na podanie námietok, resp. do 30 dní po podaní námietok exekučnému súdu 
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