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UZNESENIE 

 
 

 

 

V exekučnej veci oprávneného:  PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 

824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, zast. JUDr. Pavol Pospecha, Lichnerova 23, 903 01 

Senec a Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom Kubániho 16, 811 04 

Bratislava, IČO: 47 233 516 proti povinnému: Ing. Monika Sadloňová, nar. 09. 03. 1949,  

trvale bytom Pri kríži 3082/26, 841 04 Bratislava-Dúbravka, zast. Združenie na ochranu práv 

občana - AVES, so sídlom Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, IČO: 50 252 151 o vymoženie 

893,14 Eur s príslušenstvom, vedenej u súdneho exekútora Mgr. Marián Michnica, so 

sídlom exekútorského úradu Sartorisová 21, 821 08 Bratislava, IČO: 42 355 281, pod sp. zn. 

410EX 128/20, o prerušení konania, takto  

 

 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Súd exekučné konanie p r e r u š u j e do právoplatného skončenia konania                                    

vedeného na Okresnom súde Bratislava IV. pod sp. zn. 9Csr/1/2020. 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

1. Oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie domáhal od povinného vymoženia 

pohľadávky vo výške 893,14 Eur s príslušenstvom na základe exekučného titulu - 

rozhodcovského rozsudku vydaného Slovenským arbitrážnym súdom, zriadeným 

Asociáciou arbitrážnych súdov, z.z.p.o. so sídlom Krížna 56, 821 08 Bratislava pod sp. 

zn. RK 487/12/16  zo dňa 04. 07. 2018 (ďalej len „exekučný titul“). 

 

2. Okresný súd Banská Bystrica poveril súdneho exekútora Mgr. Marián Michnica, so 

sídlom exekútorského úradu Sartorisová 21, 821 08 Bratislava, IČO: 42 355 281, 

poverením zo dňa 08. 04. 2020 vykonaním exekúcie, ktorý exekúciu vedie pod sp. zn. 

410EX 128/20. 
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3. Povinný podal v konaní návrh na zastavenie exekúcie. Súd z návrhu povinného zistil, 

že tento žiada exekúciu zastaviť z dôvodu, že je vedená na základe exekučného titulu, 

ktorý nie je voči povinnému právoplatný a vykonateľný. Zároveň súd z uvedeného 

návrhu zistil, že povinný podal dňa 26. 10. 2020 na Okresný súd Bratislava IV. žalobu 

o zrušenie rozhodcovského rozsudku sp. zn. RK 487/12/16  zo dňa 04. 07. 2018, 

konanie je vedené pod sp. zn. 9Csr/1/2020. Súd následne dotazoval Okresný súd 

Bratislava IV. za účelom zistenia, či o návrhu povinného bolo rozhodnuté. Z odpovede 

zo dňa 30. 05. 2022 súd zistil, že predmetné konanie stále prebieha (nie je právoplatne 

skončené). 

 

4. Podľa § 202 ods. 1 druhá veta zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení 

od 01. 04. 2017 (ďalej len „Exekučný poriadok“) sudca v exekučnom konaní koná a 

rozhoduje, ak ide o rozhodnutie, proti ktorému je prípustné odvolanie, a o sťažnostiach 

proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka. 

 

5. Podľa § 200 prvá veta Exekučného poriadku na exekučné konanie sa použijú 

ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.  

 

6. Podľa § 164 1 zákona  č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „CSP“) ak súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie 

prerušiť, ak prebieha súdne alebo správne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá 

môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na také konanie podnet.  

 

7. Vzhľadom na prebiehajúce konanie o zrušenie exekučného titulu je exekúciu potrebné 

prerušiť, pretože v exekučnom konaní súd stojí pred otázkou, ktorá je zásadná pre 

ďalšie vedenie exekúcie. Táto otázka má byť zodpovedaná v konaní vedenom na 

Okresnom súde Bratislava IV. pod sp. zn. 9Csr/1/2020, v ktorom žiada povinný zrušiť 

exekučný titul. Je preto neisté, či exekúcia je vedená na podklade spôsobilého 

exekučného titulu. V prípade právoplatného zrušenia exekučného titulu by exekúcia 

stratila podklad, na ktorom základe bola vedená. Navyše, ak by exekúcia ďalej 

pokračovala, mohlo by v konečnom dôsledku dôjsť aj k (protiprávnemu) vymoženiu 

nejudikovaného nároku.  

 

8. S odkazom na vyššie uvedené súd konanie prerušil do právoplatného skončenia 

konania vedeného na Okresnom súde Bratislava IV. pod sp. zn. 9Csr/1/2020. 

 

 

 

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je prípustné podať odvolanie v lehote 15 dní odo 

dňa jeho doručenia, písomne prostredníctvom Okresného súdu Banská Bystrica na Krajský 

súd v Banskej Bystrici.  

 

V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, proti ktorému    

rozhodnutiu smeruje, kto ho robí - odvolateľ, ktorej veci sa týka, v 

akom rozsah odvolateľ rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa 

rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa 

odvolateľ domáha (odvolací návrh). Odvolanie musí byť podpísané. 

Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, 
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aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden 

rovnopis, ak je to potrebné. Inak súd zhotoví kópie na trovy odvolateľa. 

 

Odvolanie možno odôvodniť (odvolacie dôvody) len tým, že  

a) neboli splnené procesné podmienky,  

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby 

uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k 

porušeniu práva na spravodlivý proces,  

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,  

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne 

rozhodnutie vo veci,  

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie 

rozhodujúcich skutočností,  

f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k 

nesprávnym skutkovým zisteniam,  

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie 

prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného 

útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo  

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho 

posúdenia veci.  

  

 

 

  

 

 

V Banskej Bystrici dňa 8. júna 2022 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková 

sudca 
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