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    Pôv č.: 113EX 205/18 
     
 
 

UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE 
VÝZVA NA ZAPLATENIE NÁHRADY VÝDAVKOV  

 
 
V súlade s ustanovením § 61n zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Exekučný poriadok“) a na základe 

 

1.  exekučného titulu: Uznesenie, ktorý vydal Okresný súd Lučenec pod č.k. 14Cb/25/2017  zo dňa 25.01.2018, 
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.02.2018, vykonateľnosť dňa 15.02.2018   
Rozsudok, ktorý vydal Okresný súd Lučenec pod č.k. 14Cb/25/2017 zo dňa 24.07.2017, ktorý nadobudol 
právoplatnosť dňa 17.10.2017, vykonateľnosť dňa 23.10.2017  , 

2. návrhu oprávneného: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 
proti povinnému PM šport, s.r.o., Rúbanisko II 420/23, 98403 Lučenec, IČO: 45951837, 

3. na vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 719,94 EUR, 
4. poverenia na vykonanie exekúcie ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v konaní 24Ek/812/2018 dňa 

24.05.2018   
 
Vás 

 

I.  u p o v e d o m u j e m , 
 

že v zmysle ustanovenia § 61n ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku sa exekúcia zastavuje,  

a zároveň oprávneného v konaní 
                     II.  v y z ý v a m 

v zmysle ustanovenia § 61n ods. 3 Exekučného poriadku, aby zaplatil náhradu výdavkov (§ 198 ods. 2 
Exekučného poriadku) vo výške 72 EUR (vrátane DPH) na účet súdneho exekútora č. SK43 0900 0000 0003 
0558 6380, variabilný symbol 0004020518 v lehote pätnástich dní od právoplatnosti Upovedomenia 
o zastavení exekúcie a Výzvy na zaplatenie náhrady trov. 

P o u č e n i e :   
 
Proti tomuto Uzneseniu a Výzve môže účastník konania do 15 dní od doručenia upovedomenia o zastavení 
exekúcie a výzvy na zaplatenie náhrady výdavkov podať u exekútora námietky.  
 

Zvolen, dňa 07.12.2020 
 
 
 
 
 JUDr. Stacho Chladný 
 súdny exekútor  
 
 
 
Doručuje sa: 
 
-PM šport, s.r.o.,    Rúbanisko II 420/23,    98403  Lučenec 
-Remedium Legal, s.r.o.,    Pajštúnska 5,    85102  Bratislava - mestská časť Petržalka 
 


