
                            Ing. Marián Varhoľ, Michalská 464/26, 082 22 Šarišské Michaľany 
 
 
                                                                     Doporučene! 
                                                                     Kancelária Slovenskej komory exekútorov               
                                                                     Šustekova č. 49 
                                                                     851 04 Bratislava 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                     Šarišské Michaľany, 03.04.2020 
 
Vec: Sťažnosť na súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča kvôli spáchania  trestného činu 
korupcie, zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa, krádeže osobných údajov GDPR, lúpeže 
finančných prostriedkov chránenej osobe, podvodu, marenia spravodlivosti, porušenia exekučného 
poriadku a súbehu ďalších trestných činov v exekučných konaniach č. k. 5Ek/1435/2018, IČS: 
6118353228 a  č.k. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, vedených na OS v Banskej Bystrici. 
 
        Podpísaný, Ing. Marián Varhoľ, narodený 05.01.1953, trvale bytom Michalská 464/26, 082 22  
Šarišské Michaľany, okr. Sabinov, starobný dôchodca, s diagnózou hypertenzie 3. stupňa, ďalej len 
sťažovateľ, týmto podáva sťažnosť na súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča, ďalej  len  
exekútor, kvôli spáchania  trestného činu korupcie, zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa, 
krádeže osobných údajov GDPR, lúpeže finančných prostriedkov chránenej osobe, podvodu, 
marenia spravodlivosti, porušenia exekučného poriadku a súbehu ďalších trestných činov v 
exekučných konaniach č.k. 5Ek/1435/2018, IČS: 6118353228 a č.k. 58Ek/1463/2018, IČS: 
6118350852, vedených na OS v Banskej Bystrici. 
Podateľ predkladá Slovenskej komore exekútorov nezvratné dôkazy, že uvedené skutky najskôr 
spáchali súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov a 
Jana Kormošová, pracovníčka exekútorského úradu v Prešove, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov. 
Dôvod sťažnosti: 
Podateľ uvádza, že je starobným dôchodcom vo veku 67 rokov, ktorého jediným zdrojom príjmu je 
starobný dôchodok, ktorý dostáva pravidelne 19. dňa každý mesiac na účet  
vo VÚB č. účtu SK12 0200 0000 0014 0291 3253 Senior konto, mesačný dôchodok 767,70 Eur 
a okrem toho mal nasporené finančné prostriedky v Prvej stavebnej sporiteľni 
názov účtu: Marián Varhoľ, č. účtu: 2272338303, vo výške 9 752,35 Eur ku dňu 17.02.2020. 
Od dátumu 02.11.2018 sa podateľ stal obeťou podvodu, na základe sofistikovaného a 
organizovaného postupu osôb, keď tieto našli spôsob ako sťažovateľa bez právneho dôvodu 
okradnúť a obohatiť sa na jeho úkor. V priebehu mesiaca október 2018 sa spojili Elena Papcunová a 
Gabriela Heredošová s JUDr. Mariánom Vojčíkom, ktorí následne angažovali JUDr. Svätoslava 
Mruškoviča za účelom exekúcie majetku sťažovateľa. 
Exekútor Mruškovič, osvedčeným korupčným postupom cez predsedu OS v Banskej Bystrici a 
skorumpovaných súdnych úradníkov dosiahol poverenia na vedenie exekúcii  
č. k. 5Ek/1435/2018, IČS: 6118353228 a č.k 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852. 
 
DOKAZOVANIE: 
1. Zaujatý a vylúčený súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič, ktorý vykonáva exekučnú 
činnosť protiprávne, v rozpore Zákonom č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov, lebo podľa exekučného poriadku Čl. I § 3 Exekútor musí vykonávať exekučnú činnosť 
nestranne a nezávisle. Exekútor vedie exekučné konania: č. k. 5Ek/1435/2018, IČS: 6118353228 a 
č.k. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852 na základe notárskej zápisnice, ktorá nikdy nebola a nebude 
vykonateľným exekučným titulom, čo predstavuje bezprecedentné a hrubé porušenie ústavných 
práv sťažovateľa, exekučného poriadku a hrubé pochybenie tak zo strany VSÚ JUDr. Tomáša 
Kocku, Mgr. Martiny Vazanovej a zaujatého a vylúčeného súdneho exekútora. 
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V exekúcii č. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852 došlo k bezprecendtnému a hrubému 
porušeniu exekučnému poriadku, lebo VSÚ Mgr. Martina Vazanová vydala poverenie na 
exekúciu podľa neplatného zákona!!!! 
Aj napriek tomu zaujatý a vylúčený exekútor bez problémov  vykonáva totálnu exekúciu 
finančného majetku sťažovateľa. Pre sťažovateľa je neakceptovateľný frontálny útok odborne 
tupých, morálne zvrátených a absolútne skorumpovaných oboch VSÚ a exekútora voči chránenej 
osobe 67 ročnému starobnému dôchodcovi, aby ho zbavilli všetkého majetku, zdravia a života. 
Dôkaz: Spis  č. k. 5Ek/1435/2018, IČS: 6118353228 
             Spis č.k. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852 
 
2. Zaujatý a vylúčený súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič, ktorý vykonáva exekučnú 
činnosť protiprávne, v rozpore Zákonom č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov, lebo podľa exekučného poriadku Čl. I § 3 Exekútor musí vykonávať exekučnú činnosť 
nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, 
zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a 
rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní. 
V prípade  súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča je nestranný a nezávislý výkon 
exekučnej činnosti vylúčený, lebo jeho manželka JUDr. Ľuboslava Mruškovičová je stále aktívnou 
sudkyňou Krajského súdu v Prešove, teda exekútor je členom rodinného justično-exekučného 
klanu, čo je zákonnou prekážkou nestrannosti a nezávislosti exekučnej činnosti tohto exekútora 
teda v hrubom rozpore so zákonom.  
SÚDNY EXEKÚTOR JUDR. SVATOSLAV MRUŠKOVIČ VYKONÁVA TAKMER 20 ROKOV 
PROTIPRÁVNE A PROTIZÁKONNE ČINNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA A PRETO MUSÍ 
BYŤ BEZODKLADNE ODVOLANÝ Z FUNKCIE SÚDNEHO EXEKÚTORA KVÔLI 
KONFLIKTE S EXEKUČNÝM PORIADKOM. BÝVALÝ MINISTER SPRAVODLIVOSTI 
MGR. GÁBOR GÁL A PREZIDENT KOMORY EXEKÚTOROV ING. JUDR. MIROSLAV 
PALLER MUSIA NIESŤ NÁSLEDKY ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ PROTIPRÁVNOU A 
PROTIZÁKONNOU ČINNOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA JUDR. SVATOSLAVA 
MRUŠKOVIČA. 
Súdny exekútor  JUDr. Svätoslav Mruškovič je z titulu svojej bohorovnej a neohrozenej pozície 
mimoriadne agresívny, bezohľadný, neotesaný, hrubý v spôsoboch konania, jednoznačne patrí 
medzi najskorumpovanejších a najhorších exekútorov v rámci celého Slovenska. Tento exekútor  
delí občanov na dve skupiny: na tých, ktorí sú v exekúcii a skončia ako bezdomovci, pričom ich 
majetok pripadne práve exekútorovi a druhá skupina, ktorú exekúcie ešte len čakajú, aj keď o nich 
nevedia, ale skončia rovnako ako prvá skupina, teda ako bezdomovci. 
Dôkaz:  
Zákon č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 
Webovská stránka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky-sekcia Súdy a rozhodnutia – 
Krajský súd v Prešove – Sudcovia – por. 31 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová 
3. Zaujatý a vylúčený súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič, ktorý vykonáva exekučnú 
činnosť protiprávne, v rozpore Zákonom č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov, lebo podľa exekučného poriadku Čl. I § 3 Exekútor musí vykonávať exekučnú činnosť 
nestranne a nezávisle. Exekútor hrubo zneužil právomoc verejného činiteľa, lebo v exekúcii č.k. 
63Ek/91/2017 IČS: 61172310 vykonal protiprávnu a protizákonnú exekúciu finančných 
prostriedkov chránenej osoby a sťažovateľa v prospech svojho suseda a známeho JUDr. 
Konštantína Vaľa, v prešovskom prostredí tiež  známy aj ako Al Capone, pre výpalnícke praktiky, a 
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veľmi primitívne vyberania výpalného tzv. platenie na drevo. Mafián, výpalník a závadová osoba, 
JUDr. Konštantín Vaľo, osobný priateľ exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča, aktuálne dlží na 
daniach voči štátnemu rozpočtu cca 1,5 – 2 mil Eur, ktorý aj v súčasnej dobe vykonáva advokátsku 
prax bez povolenia, na čierno, aby nemusel platiť žiadne dane. Práve pre uvedeného mafiána 
vykonal súdny exekútor vo vlastnej réžii celý servis na vymoženie pohľadávky prostredníctvom 
exekučného súdu a skorumpovaného VSÚ Tomáša Goreja. 
JUDr. Svätoslav Mruškovič uspokojil finančnú požiadavku mafiána a závadovej osoby JUDr. 
Konštantín Vaľa tak, že na náklady slovenských daňových poplatníkov a spáchania krádeže na 
sťažovateľovi, exekútor okradol starobného dôchodcu o 367,80 Eur , ktoré musí vrátiť. Tento 
skutok nie je  bezdôvodné obohatenie, ale plánovaná a premyslená lúpež z cieľom legalizovania 
zdrojov pre mafiána  JUDr. Konštantín Vaľa a vytvorenie priestore pre pokračovanie páchania 
trestnej činnosti. Okrem lúpeže spáchal exekútor aj trestný čin zneužitia právomoci verejného 
činiteľa, a komora exekútorov je spolupáchateľom, pretože pri nahlásení tejto ohavnej lúpeže ešte 
minulého roku sa podaním vôbec nezaoberala. Postup komory exekútorov je v tomto smere 
absolútne nepriateľný, lebo štátny terorizmus zo strany zvráteného a morálne zvrhlého exekútora 
Mruškoviča kvalifikuje ako bežný výkon exekučnej činnosti. 
Dôkaz:  
Zákon č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 
Spis č.k. 63Ek/91/2017 IČS: 61172310  
4. Zaujatý a vylúčený súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič, ktorý vykonáva exekučnú 
činnosť protiprávne, v rozpore Zákonom č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov, lebo podľa exekučného poriadku Čl. I § 3 Exekútor musí vykonávať exekučnú činnosť 
nestranne a nezávisle. Exekútor hrubo zneužil právomoc verejného činiteľa, lebo v exekúciach  č.k. 
5Ek/1435/2018, IČS: 6118353228 a č.k. 58Ek/1463/2018, IČS: 6118350852, vedených na OS v 
Banskej Bystrici vykonal totálnu exekúciu finančných prostriedkov aj napriek tomu, že podľa 
Zákona č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, § 70 odsek 1, povinnému sa 
nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví 
nariadením vláda Slovenskej republiky. Aktuálne je výška životného minima 210,20 Eur. Toto 
nariadenie však neplatí pre štátneho výpalníka, psychopata a devianta JUDr. Svätoslava 
Mruškoviča, ktorý v rámci aplikácie projektu GENOCÍDA 65 + a Retribučného nariadenia SNR č. 
33/1945 Zb. z 15. mája 1945 , ktorý sa vzťahoval na fašistických okupantov, domácich zradcov, 
zrady na Povstaní a previnilcov fašistického režimu o.i. to znamenalo aj prepadnutie celého 
majetku, teda presne tak ako to názorne aplikoval a aplikuje súdny exekútor Mruškovič voči 
sťažovateľovi a 67 ročnému starobnému dôchodcovi. Za obdobie od 02.11.2018 až do 03.04.2020 
zaujatý a vylúčený súdny exekútor JUDr. Svätoslav Mruškovič, ktorý vykonáva exekučnú činnosť 
protiprávne, v rozpore Zákonom č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, lebo 
podľa exekučného poriadku Čl. I § 3 exekútor musí vykonávať exekučnú činnosť nestranne a 
nezávisle.  Exekútor hrubo zneužil právomoc verejného činiteľa, lebo vykonal totálnu exekúciu 
všetkých finančných prostriedkov sťažovateľa vo VÚB a PSS, neponechal sťažovateľovi zo 
starobného dôchodku zákonne stanovené životné minimum, ale sťažovateľa hrubo okradol, lebo 
všetky jeho finančné prostriedky použil pre vlastnú potrebu, lebo exekútor je zaujatý a vylúčený a 
vykonáva exekučnú činnosť v rozpore so zákonom. 
Dôkaz:  
Zákon č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 
Výpis z účtu VÚB č. SK 12 0200 0000 0014 0291 3253 
Výpis z účtu PSS  č.  SK 22 5900 0000 0022 7233 8303  
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Nakoľko prejav a výkon exekučnej činnosti počas jeho 20 ročnej histórie v podaní exekútora 
Mruškoviča je voči sťažovateľovi a starobnému dôchodcovi aplikáciou projektu totálnej 
GENOCÍDY 65 + a hlavne počas obdobia mimoriadneho stavu počas epidémie COVID-19, 
sťažovateľ žiada komoru exekútorov a okamžite odvolanie exekútora Mruškoviča z funkcie 
súdneho exekútora. Komora exekútorov zároveň musí sťažovateľovi nahradiť škodu, ktorú mu 
spôsobil svojím protizákonným konaním exekútor Mruškovič, keď sťažovateľ si musel zobrať 
požičku 50 000 Eur,  aby tak finacoval činnosť, spôsobené škody a protiprávne konanie exekútora. 
Nakoľko početné podania a sťažnosti na exekútora Mruškoviča neboli vôbec prejednané, toto 
podanie sťažovateľ zasiela zároveň na Ministerstvo spravodlivosti SR a na Generálnu prokuratúru 
SR. 
 
 
 
 
 
 
     S pozdravom                                                                                       Ing. Marián Varhoľ        
 
 
 
Prílohy:  
Výpis z účtu VÚB č. SK 12 0200 0000 0014 0291 3253 
Výpis z účtu PSS  č.  SK 22 5900 0000 0022 7233 8303  
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