
                       Ing. Marián Varhoľ, Michalská 464/26, 082 22 Šarišské Michaľany 
 
 
                                                                               Doporučene! 
                                                                              JUDr. Svätoslav Mruškovič 
                                                                              súdny exekútor 
                                                                              Exekútorský úrad Prešov 
                                                                              Kúpeľná 6 
                                                                              080 01 Prešov 
 
                                                                              č. 58Ek/1463/2018 
                                                                              IČS: 6118350852                                                                             
 
                                                                              26.06.2019 
 
Vec: Návrh na zastavenie exekučného konania č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852 
 
    Rozhodnutím Okresného súdu v Banskej Bystrici č. 58Ek/1463/2018, IČS:6118350852, ktoré 
vydal vyšší súdny úradník, bolo voči mne ako povinnému začaté exekučné konanie v prospech 
opravneného Gabriela Heredošová, Šrobárova 6564/7, 08001 Prešov, vedené súdnym exekútorom  
JUDr. Svätoslavom Mruškovičom, Kúpeľná 6, 08001Prešov 
pre vymoženie istiny 15 000 Eur, trov právneho zastúpenia vo výške 411,61 Eur a súdneho poplatku 
16,50 Eur. 
     Exekučné konanie nepovažujem za dôvodné a správne a preto podávam opravný prostriedok 
proti exekučnému konaniu a proti tróvam exekučného konania. Podľa uvedeného návrhu žiadam 
OS o zastavenie exekučného konania a zamietnutie návrhu na tróvy súdneho exekútora a 
oprávneného. 
 
    1.Týmto podávam návrh na zastavenie exekúcie (ďalej len odvolateľ) ako povinný, dôvodne a 
včas na základe rozhodnutiu exekučného súdu, ktoré vydal vyšší súdny úradník vo veci oznámenia 
na úradnej tabuli Okresného súdu v Banskej Bystrici o začatí exekučného konania č. 
58Ek/1463/2018, IČS:6118350852, poverenie zo dňa 23.10.2018, oprávnená Gabriela Heredošová, 
Šrobárova 6564/7, 08001 Prešov, vedené súdnym exekútorom  JUDr. Svätoslavom Mruškovičom, 
Kúpeľná 6, 08001 Prešov, lebo uvedený postup nie je dôvodný a správny. Súd nemôže pasivitu 
súdneho exekútora pri doručovaní písomnosti riešiť tak, že na náklady daňových poplatníkov z 
úradnej moci preberie na seba zodpovednosť za výkon povinnosti, ktoré súdu neprislúchajú. V tejto 
súvislosti odvolateľ namieta hrubé porušenie svojich práv zo strany súdu v rámci rovnosti jednania 
so stranami, a žiada súd o bezodkladne zrušenie  oznámenia na úradnej tabuli súdu, o začatí 
exekučného konania č. 58Ek/1463/2018, IČS:6118350852, poverenie zo dňa 23.10.2018, oprávnená 
Gabriela Heredošová, Šrobárova 6564/7, 08001 Prešov, vedenú exekútorom  JUDr. Svätoslavom 
Mruškovičom, Kúpeľná 6, 08001 Prešov. V prípade, že súd námietke nevyhovie, odvolateľ bude 
nútený domáhať sa svojich  práv na ústavnom súde.  
2. Odvolateľ vo veci oznámenia na úradnej tabuli súdu Okresného súdu v Banskej Bystrici o začatí 
exekučného konania č. 58Ek/1463/2018, IČS:6118350852, poverenie zo dňa 23.10.2018, ktoré 
vydal vyšší súdny úradník, oprávnená Gabriela Heredošová, Šrobárova 6564/7, 08001 Prešov, 
vedené súdnym exekútorom  JUDr. Svätoslavom Mruškovičom, Kúpeľná 6, 08001 Prešov, namieta 
hrubé porušenie zákona o ochrane osobných údajov zo strany vyššieho súdneho úradníka, súdneho 
exekútora a pracovníčky exekučného úradu Jany Kormošovej a žiada súd o bezodkladne zrušenie 
predmetného oznámenia na úradnej tabuli súdu. Ak súd uvedenej námietke nevyhovie, pre 
odvolateľa to bude dôvod na podanie sťažnosti na ústavný súd. 
3. Odvolateľ ďalej žiada súd o zrušenie poverenia na začatie exekučného konania vedeného na OS v 
Banskej Bystrici pod  označením č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, poverenie vydané dňa 
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23.10.2018 vyšším súdnym úradníkom, oprávnená Gabriela Heredošová, Šrobárova 6564/7, 08001 
Prešov, vedené súdnym exekútorom  JUDr. Svätoslavom Mruškovičom, Kúpeľná 6, 08001 Prešov 
dôvodne a včas, vedenom proti odvolateľovi a povinnému Ing. Mariánovi Varhoľovi, aby dosiahol 
zastavenie exekučného konania. Podľa odvolateľa namietaným rozhodnutím súdu došlo k porušeniu 
jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a porušením 
práva na spravodlivý proces. 
4. Odvolateľ ďalej v odvolaní namieta porušenie svojho základného práva vlastniť majetok podľa 
čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), základného práva na súdnu ochranu 
podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa 
čl. 48 ods. 2 ústavy, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv 
a slobôd (ďalej len „listina“), ako aj práva na spravodlivé súdne konanie a práva na prejednanie 
záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) 

v konaní vedenom pod sp. zn. č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, (ďalej aj „postup okresného 
súdu“) a jeho poverením na začatie exekúcie  sp. zn. č. 58Ek/1463/2018, poverenie zo dňa 
23.10.2018 (ďalej poverenie okresného súdu vydané súdnym úradníkom“). 

5. Podľa odvolateľa boli porušené práva na spravodlivé súdne konanie a práva na prejednanie 
záležitosti v primeranej lehote podľa čl.6 ods.1 dohovoru postupom okresného súdu  zapríčinené 
prieťahmi v konaní vyšším súdnym úradníkom preto, lebo vydal poverenie na vykonanie exekúcie 
zaujatému a vylúčenému súdnemu exekútorovi JUDr. Svätoslavovi Mruškovičovi. 

6. Dôvodom vylúčenia  súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča z exekučného konania  č. 
58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, je kvôli tomu, že v rámci exekučného konania vedenom na 
Okresnom súde v Banskej Bystrici, č. konania 63/Ek/91/2017, IČS: 6117231026, proti odvolateľovi 
a povinnému, uvedený súdny exekútor spolu s vyšším súdnym úradníkom v konaní vedenom v 
prospech oprávneného 

ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE VAĽO & PARTNERS s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov 

IČO: 36868434 pre vymoženie istiny 2 326,58 Eur, úroku z omeškanie do 27.09.2017 vo výške 
298,07 Eur, trov konania 124,06 Eur a súdneho poplatku 16,50 Eur, pričom tak súdny exekútor a 
vyšší súdny úradník s plným vedomím poskytli súdnu ochranu privilegovaným oligarchom, 
neplatičom daní, daňovým podvodníkom a bývalým susedom uvedeného súdneho exekútora, 
pretože pred istým časom exekútorský úrad JUDr. Svätoslava Mruškoviča sídlil na Konštantínovej 
ulici v Prešove, tak isto  ako ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAĽO & PARTNERS s.r.o. 
Podstatnú časť ekonomickej trestnej činnosti uvedenej advokátskej kancelárie a jej podporu zo 
strany vyššieho súdneho úradníka a súdneho exekútora odvolateľ podrobne popísal a písomne 
doložil vo svojom podaní adresovanom na Okresný súd v Banskej Bystrici zo dňa 31.08.2018 pod 
označením č. konania 63/Ek/91/2017, IČS: 6117231026,  
Vec: Námietka zaujatosti voči vyššiemu súdnemu úradníkovi. 
7. Podľa § 33 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“), 
exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom 
konania alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Svoj možný pomer k veci 
exekútor posudzuje sústavne a s odbornou starostlivosťou. 
8. Súdny exekútor JUDr. Svätoslavov Mruškovič musí byť vylúčený z vykonávania exekúcie č. 
58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, lebo so zreteľom na jeho pomer k predmetnej exekúcii a ku 
všetkým ďalším vedeným exekúciam, voči odvolateľovi a účastníkovi exekučného konania Ing. 
Mariánovi Varhoľovi, bude mať odvolateľ vždy dôvodné a podložené pochybností o nezaujatosti 
súdneho exekútora JUDr. Svätoslavova Mruškoviča, preto musí byť uvedený súdny exekútor vždy 
vylúčený pre zaujatosť z vykonávania exekúcie, keď bude odvolateľ účastníkom nejakého ďalšieho 
exekučného konania. 
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9. Podľa odvolateľa vyšší súdny úradník hrubo pochybil, keď vydal poverenie na vykonanie 
exekúcie č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, zaujatému a vylúčenému súdnemu exekútorovi 
JUDr. Svätoslavovi Mruškovičovi a tak spôsobil prieťahy v exekučnom konaní.  
10. Súd musí odstrániť hrubé porušenie exekučného poriadku, ústavných práv podateľa  a 
prieťahy v konaní spôsobené vyšším súdnym úradníkom tak, že bezodkladne vylúči, súdneho 
exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča z vykonávania exekúcie č. 58Ek/1463/2018, IČS: 
6118350852, pre zaujatosť a bezodkladne zruší poverenie pre uvedeného exekútora na 
vykonávanie exekúcie. 
Dôkaz: .Exekučné konania č. 63/Ek/91/2017, IČS: 6117231026 
         .List adresovaný Okresnému súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31.08.2018 pod označením č. 
konania 63/Ek/91/2017, IČS: 6117231026, Vec: Námietka zaujatosti voči vyššiemu súdnemu 
úradníkovi. 
             .List adresovaný Okresnému súdu v Banskej Bystrici zo dňa 09.11.2018, Vec: Námietka       
zaujatosti a sťažnosť na protiprávne konanie súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča. 
11. Podľa § 45 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“), 
exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti 
alebo postihuje majetok. 
12. Podľa § 53 ods. 1 Exekučného poriadku, súd preskúma návrh na vykonanie exekúcie a jeho 
prílohy. Ak nie sú dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie, súd do 15 dní od 
doručenia návrhu vydá poverenie na vykonanie exekúcie a upovedomí o tom oprávneného. 
13. Podľa sťažovateľa vyšší súdny úradník hrubo pochybil, keď vydal poverenie na vykonanie 
exekúcie č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska 
zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo 
je v rozpore s dobrými mravmi a tak spôsobil prieťahy v exekučnom konaní. 
14. Vyšší súdny úradník hrubo pochybil, keď vôbec neskúmal predložený exekučný titul zo strany 
exekútora, uznesenie č. 26D/161/2017 a uznesenie č.10CoD/1/2018, lebo uvedené uznesenia 
absolútne nesúvisia s exekučným konaním, ale boli výsledkom iného a úplne odlišného konania. 
Súdny exekútor a oprávnený využili obe uznesenie na podvodnú snahu o bezdôvodné obohatenie, 
lebo vedeli, že vyšší súdny úradník aj napriek zjavne podvodnému konaniu súdneho exekútora a 
oprávneného aj bez kontroly vydá súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie č. 
58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852. V tejto súvislosti je preto postup vyššieho súdneho úradníka 
škandalóznym porušením nielen exekučného poriadku, ale aj ústavných práv odvolateľa. 
15. Súd musí odstrániť hrubé porušenie exekučného poriadku, ústavných práv odvolateľa a 
prieťahy v konaní spôsobené vyšším súdnym úradníkom tak, že bezodkladne zamietne návrh 
na vykonanie exekúcie ako odporujúci exekučnému poriadku podľa § 53 ods. 3, písmeno h, 
zruší poverenie na vykonanie exekúcie č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, pre súdneho 
exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča a  exekučné konanie bezodkladne zastaví. 
Dôkaz: č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852 
16. Vyšší súdny úradník hrubo pochybil, keď vydal poverenie na vykonanie exekúcie č.  
58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska 
zápisnica, lebo predložený návrh zo strany exekútora nespĺňa zákonom stanovené podmienky 
na nútený výkon rozhodnutia vo verejnom záujme, ale je iba idividuálnou snahou exekútora 
zameranou na maximalizáciu vlastného zisku a záujmom o bezdôvodne obohatenie na úkor 
sťažovateľa a daňových poplatníkov. Súdny exekútor svojím konaním tak opakovane a hrubo 
porušil exekučný poriadok a preto musí súd odstrániť prieťahy v konaní tak, že súdneho 
exekútora bezodkladne vylúči z vykonávania exekúcie č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, a 
exekučné konanie zastaví, lebo odporuje zákonu. 
Dôkaz:č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852 
17. Vyšší súdny úradník hrubo pochybil, keď vydal poverenie na vykonanie exekúcie č. 
58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, súdnemu exekútorovi JUDr. Svätoslavovi Mruškovičovi, ktorý 
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následne dňa 02.11.2018 zaslaním príkazov na začatie exekúcie č. 121 EX 397/2018 a č. 121 EX 
402/2018 do VÚB, zablokoval bankový účet povinného č. SK 12002000000001402913253 na 
blokovanie rezervy v sume 2 x 17 315,71 Eur na dvoch podúčtoch, pričom bezdôvodným zriadením 
nevyžiadaných podúčtov súdny exekútor spôsobil odvolateľovi a povinnému škodu vo výške 40 
Eur (2x20 Eur). 
18. Sťažovateľ ďalej uvádza, že jeho jediným finančným zdrojom na zabezpečenie existencie je 
starobný dôchodok, ktorý mu Sociálna poisťovňa zasiela každý mesiac na bankový účet  č. SK 
12002000000001402913253 vo VÚB. 
19. Podľa § 70 ods. 1 Exekučného poriadku povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z 
iných príjmov základná suma, čo predstavuje mesačne 205,07 Eur na nevyhnutné životné potreby 
povinného; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky. 
Aj napriek tomu, že súdny exekútor o tejto povinnosti vedel, túto skutočnosť úmyselne ignoroval, 
aby čo najskôr dosiahol ním požadovanú exekuovanú sumu 34 631,42 Eur na podúčtoch povinného 
a tak mohol maximalizovať svoje zisky a bezdôvodne sa obohatiť. 
20. Postup súdneho exekútora, kvôli úmyselnému zablokovaniu bankového účtu povinného a  
zrazenie základnej sumy 205,07 Eur mesačne z dôchodku, jediného mesačného príjmu odvolateľa a 
povinného, na nevyhnutné životné potreby za obdobie od 02.11.2018 až do 21.06.2019, predstavuje 
zo strany súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča spôsobenie úmyselnej škody povinnému 
vo výške 1640,56  Eur. Zo strany súdneho exekútora ide o bezprecedentný brutálny procesný 
útok cielený na fyzickú likvidáciu povinného, lebo bez finančnej podpory svojej manželky by 
za uvedené obdobie nebol prežil bez ujmy na zdraví. 
21. Vyšší súdny úradník hrubo pochybil, keď vydal poverenie na vykonanie exekúcie č. 
58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, súdnemu exekútorovi JUDr. Svätoslavovi Mruškovičovi, bez 
náhodného výberu ako to určuje exekučný poriadok. Vyšší súdny úradník tak hrubo pochybil 
a porušil odvolateľovi právo na spravodlivý proces. Odvolateľ aj naďalej tvrdí a skutočnosť tomu 
nasvedčuje, že súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič je na exekučnom súde v Banskej 
Bystrici bezdôvodne privilegovaný a exekúcie si riadi sám podľa vlastného výberu a pravidiel, 
pričom žiaden vyšší súdny úradník mu do jeho činnosti nezasahuje aj napriek tomu, že pri 
exekúciach postupuje s hrubou a bezbrehou aroganciou, bezohľadnosťou, cynizmom, tuposťou a 
hrubosťou privilegovaného verejného činiteľa, v rozpore s dobrými mravmi voči odvolateľovi a 
starobnému dôchodcovi a tak opakovane dochádza zo strany exekútora a za podpory vyšších 
súdnych úradníkov k bezprecednému šikanovaniu a porušovaniu ústavných práv povinného. 
22. Súdny exekútor svojím konaním opakovane a hrubo porušil exekučný poriadok a preto 
musí súd odstrániť prieťahy v konaní tak, že súdneho exekútora bezodkladne vylúči z 
vykonávania exekúcie č. 5Ek/1435/2018, IČS: 6118353228 a exekučné konanie zastaví, lebo 
odporuje zákonu. 
23. Súd musí zaviazať súdneho exekútora nahradiť spôsobenú škodu povinnému 40 Eur za 
zriadenie dvoch podúčtov a nahradiť škodu za zrazenie základnej sumy z dôchodku z 
bankového účtu 205,07 Eur (životného minima) za 8 mesiacov, celkom 1640,56  Eur a 
povinnosť odblokovať bankový účet povinného  č. SK 12002000000001402913253 vo VÚB.  
24. Podľa odvolateľateľa súdny exekútor a oprávnený nemajú nárok na žiadne trovy 
exekučného konania. 
25. Súd zároveň musí nahradiť sťažovateľovi trovy exekučného konania v plnej výške. 
26. Pre hrubé a opakované porušenie exekučného poriadku odvolateľ a povinný navrhuje, 
aby súd udelil súdnemu exekútorovi pokutu vo výške 1000,00 Eur. 
Dôkaz: č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852 EX 397/2018,  Ex 402/2018 
 
                                                                                                        Ing. Marián Varhoľ 

                                                                                                               odvolateľ                                                                                                      

                                                                             


