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JUDr. Jana Dobiašová, súdny exekútor
Exekútorský úrad Holíč 
so sídlom Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč 
IČO:42400651,DIČ:1048826460,IČ pre DPH:SK1048826460
Tel: 0918/873043, email: jana.dobiasova@ske.sk
———————————————————––––—————————————— 

Sp. zn.: 13Ek/1637/2018, IČS: 6118375047

Povinný:
Velle s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra 1

Oprávnený: 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, 902 
01 Pezinok

V Holíči dňa 07.06.2021

Vec : Upovedomenie o     zastavení exekúcie   2624EX 536/18  

V exekúcii 2624EX 536/18 vykonávanej na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie - 
č. PK1/RK/BEZ/2018/566,  2018/26728 zo dňa 27.02.2018 vydaného Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a 
poverenia na  vykonanie  exekúcie  udeleného  Okresným  súdom  Banská  Bystrica dňa  28.11.2018 č. 
6118375047  v prospech oprávneného Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,  Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, Pezinok, IČO: 30794536 a proti povinnému Velle s.r.o., Mostná 13, 949 01 
Nitra 1, IČO: 50853155, 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 (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Pezinok, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok) na zaplatenie náhrady výdavkov vo výške 72,- EUR (ktoré pozostávajú 

z náhrady paušálnych výdavkov vo výške 60,- EUR a DPH vo výške 12,- Eur)  , ktoré žiadam poukázať na účet exekútora 
č. SK15 0200 0000 0034 1552 8951, VS 5362018 vedený v banke Všeobecná úverová banka, 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.

                                                                                                                          JUDr. Jana Dobiašová
                         Súdny exekútor 

 

Upovedomenie sa doručí:
- účastníkom konania 

Upovedomenie sa zverejní:
- v Obchodnom vestníku 

Príloha:
- špecifikácia náhrady výdavkov
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