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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
Panónska Cesta 2 
851 04  Bratislava-Petržalka 
 

V Dolnom Kubíne dňa 14.07.2021 
 
Vec : Upovedomenie o zastavení exekúcie  138EX 493/18 
 

V exekúcii  138EX 493/18 vykonávanej na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné 
plnenie -  č. 1833210613 zo dňa 01.08.2018 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a  poverenia na 
vykonanie exekúcie udeleného Okresným súdom Banská Bystrica dňa 23.10.2018 č. 6118349772  
v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska Cesta 2, Bratislava-Petržalka, IČO: 
35937874 a proti povinnému Dekorbeton s.r.o., Bajzova 2414/2, Žilina, IČO: 45678421; Vás v zmysle § 61n 
ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku 

 
u p o v e d o m u j e m   o   z a s t a v e n í    e x e k ú c i e, 

 
z dôvodu, že pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo 
od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté 
exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.  
 

Vyzývam oprávneného na zaplatenie náhrady výdavkov vo výške 72 €, ktoré žiadam poukázať na 
účet exekútora č. ú. SK41 0200 0000 0034 0734 3332, VS 49318 vedený v banke Vúb a.s.  .  

 
P o u č e n i e : Účastník konania môže do 15 dní od doručenia upovedomenia o zastavení exekúcie podať u 

exekútora námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie a výzve na úhradu trov 
exekútora. O námietkach rozhoduje súd. 

  
Námietky musia byť vecne odôvodnené, inak súd námietky zamietne. 
Námietky možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 
 
Námietky urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba 
dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa 
osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdnemu exekútorovi do desiatich dní, na 
podanie sa neprihliada. Súdny exekútor na dodatočné doručenie námietok nevyzýva. 
 
Námietky urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s 
prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do exekučného spisu a aby 
každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet 
rovnopisov a príloh, súdny exekútor vyhotoví kópie námietok na trovy účastníka. 

 
 

                                                                                                             František Radzo 
                             súdny exekútor  



      
 

 
Upovedomenie sa doručí: 

- účastníkom konania  
 
Upovedomenie sa zverejní: 

- v Obchodnom vestníku  
 

 


