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UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE A 

VÝZVA NA ÚHRADU TROV EXEKÚTORA 

Vo veci exekúcie vedenej tunajším exekútorským úradom v prospech  

oprávneného: 

GRENKELEASING s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 43878989 

pr. zast.: M&M Legal s. r. o., IČO: 47683325, Drieňová 27, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 

 

proti 

povinnému: 

 

RAMTEX, s.r.o., Piešťanská 31A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36333115 

 

na základe : 

 

 návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie, 

 vykonateľného exekučného titulu - platobný rozkaz č.8Cb/116/2017-24 zo dňa 25.04.2018, ktorý 

vydal Okresný súd v Novom Meste nad Váhom, 

 poverenia na vykonanie exekúcie číslo: 6118394722, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica 

19.12.2018, 

 

pre vymoženie: 

 

istiny  3 167,68 EUR s príslušenstvom  

 

 

Vás v súlade s ust. § 61n ods. 1 písm. c) zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti  (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,  

 

upovedomujem o zastavení exekúcie 
 

z dôvodu, že pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie 

nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili 

aspoň na úhradu trov exekútora. 
 

  

 

 

RAMTEX, s.r.o. 

Piešťanská 31A 

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

 GRENKELEASING s. r. o.   

Karadžičova 10 

821 08  Bratislava 

pr. zast.: M&M Legal s. r. o., Drieňová 27, 

821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 
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V súlade s ust. § 61n ods. 3 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov, 

  

vyzývam oprávneného, 

 

aby v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto upovedomenia zaplatil súdnemu 

exekútorovi trovy exekútora vo výške 64,73 EUR, ktoré pozostávajú z náhrady paušálnych 

výdavkov podľa ust. § 22 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 68/2017 Z. z. vo výške 53,94 EUR (zostatok po 

odpočítaní vymoženého plnenia, ktoré si exekútor ponechal v súlade s ust. § 60 Exekučného poriadku) 

a 20 % DPH vo výške 10,79 EUR. 

 

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti upovedomenia o zastavení exekúcie bude oprávnenému 

doručená spolu s faktúrou na úhradu trov exekútora. V prípade, že oprávnený vykoná úhradu trov 

exekútora na účet súdneho exekútora IBAN: SK5611000000002623222100 s uvedením VS: 44918 

pred doručením faktúry, bude mať súdny exekútor za to, že oprávnený na doručení faktúry netrvá. 

 

 
Poučenie: 

 

Proti tomuto upovedomeniu o zastavení exekúcie a výzve na úhradu trov exekútora môže účastník konania do 15 

dní od doručenia podať u exekútora námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie a výzve na úhradu trov 

exekútora. Námietky spolu s napadnutým upovedomením o zastavení exekúcie a výzvou na úhradu trov exekútora 

predloží exekútor bezodkladne súdu na rozhodnutie. Nedôvodné námietky súd uznesením zamietne. Ak súd 

námietkam vyhovie, uznesením upovedomenie o zastavení exekúcie zruší alebo výzvu na úhradu trov exekútora 

vráti exekútorovi na prepracovanie. Ak námietky neboli podané alebo nie sú prípustné, doručí exekútor 

upovedomenie o zastavení exekúcie súdu. Doručením  upovedomenia o zastavení exekúcie súdu sa exekučné 

konanie končí.   

 
Po ukončení exekučného konania zverejní exekútor bezodkladne upovedomenie o zastavení exekúcie v 

Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich 

mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť 

zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. 

Registrový súd po uplynutí vyššie uvedenej lehoty vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. 

 

 

 

 

V Trenčíne 02.08.2021    

     JUDr. Pavol Crkoň 

            súdny exekútor 
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