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Vec: Výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia 
 
  Na základe exekučného príkazu č. 260EX 464/19 zo dňa 2. 1. 2020  mi bolo doručené 
oznámenie  Sociálnej poisťovne  o vykonaní zrážok z dôchodku č. 480 910 3200 zo dňa 
20.1.2020  na úhradu pohľadávky exekútorky Bilej  1769 eur.  
 
  Z môjho  starobného dôchodku vo výške 430.30 eur  na úhradu vymáhanej 
pohľadávky  začne Sociálna poisťovňa zrážať od 24. 2. 2020 predbežne do 22. 3. 2022 sumu 
73, 36 eur mesačne.  
Suma môjho dôchodku po odpočítaní zrážok je 356,94 eur mesačne. 
Dôkaz: Oznámenie Sociálnej poisťovne  zo dňa 20. 1. 2020 
 
Ako potvrdzujem dokladom o výbere vydaným Poštovou bankou pobočka Žilina zo dňa 4. 3. 
2020 z dôvodu Vášho príkazu, ako mi bolo oznámené pracovníčkou banky, mi nemohli 
vyplatiť dôchodok vo výške 356,94 eur ale len vo výške  210,20 eur.   
Dôkaz. Potvrdenie Poštovej banky o výbere  zo dňa 4. 3. 2020 
 

Z oznámenia Sociálnej poisťovne je zrejme, že zrážka z dôchodku môže byť v zmysle 
nariadenia Vlády SR č.268/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov jedna tretina zo sumy 
prevyšujúcej životné minimum t. j. 73. 36 eur. 
 
 Nakoľko za mesiac  február 2020 mi  nebol vyplatený dôchodok výške 356,94 eur, na 
základe  uvedených dôvodov žiadam o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 146,74 
eur. 
 V prípade, že mi do  10 dní nebude vrátená suma, ktorá mi bola v rozpore 
s oznámením Sociálnej poisťovne zrazená z dôchodku, resp. nedostanem od Vás odpoveď, 
budem nútený podať na Vás trestné oznámenie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa 
a bezdôvodné obohatenie, vrátane sťažnosti Slovenskej komore exekútorov.  
 
       Vladimír Pavlík 
 
 
 
 
Prílohy:1. Oznámenie Sociálnej poisťovne  zo dňa 20. 1. 2020 
             2. Potvrdenie Poštovej banky o výbere  zo dňa 4. 3. 2020 


