EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
Mgr. Martin Kostka, súdny exekútor

0000001687088

851 04 Bratislava, Šustekova 51
mob.: 0905850191, e-mail: martin.kostka@ske.sk
bankové spojenie: SK9009000000005054423458, IČO: 42354722, IČ DPH: SK1071069978
úradné hodiny:
po. 12:00-17:00, ut.,st.,št. 10:00-12:00, 13:00-16:00, pi. 08:30-15:00
Spis. zn: 429EX 167/18

UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE
V zmysle ustanovenia § 61n zákona NR SR č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a na základe:
1. Vykonateľného exekučného titulu - rozhodnutie súdu - platobný rozkaz č.7C/70/2017 zo dňa
28.11.2017, právoplatný 01.01.2018, vykonateľný 01.01.2018, ktorý vydal Okresný súd Nitra,
ktorým sa ukladá:
IUS s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 44964307
zaplatiť pohľadávku 785,92 EUR s príslušenstvom:
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, IČO:
00169005
2. Návrhu oprávneného COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68
Prievidza, IČO: 00169005 doručeného Okresnému súdu Banská Bystrica pod sp. zn.
60Ek/636/2018 na vykonanie exekúcie proti povinnému IUS s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava,
IČO: 44964307
3. Poverenia na vykonanie exekúcie vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, pod číslom
6118260248, zo dňa 16.04.2018, doručeného súdnemu exekútorovi dňa 24.05.2018
Vás
UPOVEDOMUJEM
o zastavení exekúcie číslo 429EX 167/18 podľa ust. § 61n ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku
A VYZÝVAM
oprávneného na zaplatenie náhrady výdavkov v zmysle ust. § 61n ods. 3 Exekučného poriadku v
sume 72,00 EUR na účet Exekútorského úradu súdneho exekútora Mgr. Martina Kostku, vedený
v peňažnom ústave: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo SK9009000000005054423458, GIBASKBX,
variabilný symbol 1672018 v lehote 15 dní.
Podľa § 61n ods. 1 Exekučného poriadku exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak
a) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom
alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo len majetok
nepatrnej hodnoty,
b) zastavenie exekúcie navrhol oprávnený,
c) 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,
d) pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov 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,
e) oprávnený nezložil preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,
f) z osobitného predpisu vyplýva, že sa exekúcia zastavila,
g) z osobitného predpisu vyplýva, že tu je dôvod na zastavenie exekúcie, alebo
h) pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená podľa § 61h ods. 1 písm.
e) Exekučného poriadku, povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a včas bežné výživné
počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov.
Podľa § 61n ods. 1 Exekučného poriadku ak je dôvod na zastavenie exekúcie v celosti, v upovedomení
o zastavení exekúcie podľa odseku 1 exekútor vyzve oprávneného na zaplatenie náhrady výdavkov
(§ 198 ods. 2 Exekučného poriadku). Upovedomenie o zastavení exekúcie spolu s výzvou na
zaplatenie náhrady výdavkov doručí exekútor účastníkom konania.
Podľa § 198 ods. 2 Exekučného poriadku ak došlo k zastaveniu exekúcie, patrí exekútorovi náhrada
výdavkov, ktorú znáša účastník konania povinný platiť trovy exekútora podľa tohto zákona. Ak exekútor
pred zastavením exekúcie sčasti vymohol alebo prijal plnenie na uspokojenie vymáhaného nároku,

patria mu aj trovy, ktoré si ponechal v súlade s § 60, a to v rozsahu, v akom prevyšujú náhradu
výdavkov podľa prvej vety.
Podľa § 199c ods. 1 Exekučného poriadku ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie
alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, alebo
z dôvodu, pre ktorý prináleží exekútorovi vydať upovedomenie o zastavení exekúcie, platí trovy podľa
§ 198 ods. 2 Exekučného poriadku oprávnený. Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na
výživnom pre maloleté dieťa, platí trovy exekúcie zastavenej podľa § 61n ods. 1 písm. d) súd.
Nakoľko sa v lehote 30 mesiacov od začatie exekúcie nepodarilo zistiť majetok, ktorý by mohol byť
postihnutý exekúciou a ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekútora, exekútor exekúciu zastavil
a vyzval oprávneného na zaplatenie náhrady výdavkov.
Podľa ust. § 22 ods. 1 vyhlášky č. 68/2017 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR
SR č. 233/1995Z.z.o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl.“) patrí exekútorovi náhrada
paušálnych výdavkov vo výške 60,00 EUR. Podľa § 197 ods. 2 Exekučného poriadku sa náhrada
paušálnych výdavkov zvyšuje o daň z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje sumu 12,00 EUR.
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. Nedôvodné námietky súd uznesením zamietne.
Doručuje sa:

oprávnený, povinný, súd

V Bratislave, dňa 02.03.2021

Mgr. Martin Kostka
súdny exekútor
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