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UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE 

JUDr. Zuzana Kubešová, súdny exekútor 
Exekútorský úrad Topoľčany so sídlom Streďanská 4055, 955 01 Topoľčany 

Tel.: 0901 701 847, 0910 335 290 

e-mailová schránka: zuzana.kubesova@ske.sk 

IČO: 36 100 030, IČ DPH: SK1032397773, 
zapísaný v zozname exekútorov MS SR č.5822/1998-40 zo dňa 07.09.1998 

 

 

                                                                      

                                                                                        Expres Servis s.r.o. 

                                                                                         Námestie Sv. Ladislava 932/8 

                                                                                       951 15 Mojmírovce 

                                                                                       IČO: 44685726 

 

Podľa ustanovenia § 61n ods. 1 písm. c). Zák. 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 na peňažné plnenie č.k rozhodnutie súdu č.3Up/427/2018 zo dňa 
11.07.2018, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica, ktorým sa ukladá povinnému: Expres Servis s.r.o., 

Námestie Sv. Ladislava 932/8, 951 15 Mojmírovce, IČO: 44685726 

zaplatiť pohľadávku : 22 747,82 € s príslušenstvom 

oprávnenému: FRAIKIN SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 
36729876  

zast.: Mgr. Urban Wolf, Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto 

2) návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č.k. 23Ek/1498/2018  

3) poverenia vydaného Okresný súd Banská Bystrica  na vykonanie exekúcie číslo 6118355156 zo dňa 
19.11.2018 

 

V á s    u p o v e d o m u j e m , že exekučné konanie zastavujem v celosti, 

 

v y z ý v a m 

 

oprávneného: FRAIKIN SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 
36729876 v zast. Mgr. Urban Wolf, Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto,  na zaplatenie náhrady 
výdavkov vo výške 72,00 EUR ( 60,00 EUR náhrada výdavkov + 20% DPH 12,00 EUR ) na  účet súdneho 
exekútora číslo účtu SK1302000000002045531154, SUBASKBX, ktorý je vedený v VÚB, a.s. VS 7002018 

Odôvodnenie: 
 

Súdny exekútor postupoval v zmysle horeuvedeného ustanovenia exekučného poriadku, keďže sa 
nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy povinného, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by 
stačili aspoň na úhradu trov exekútora, z toho dôvodu je exekúcia zastavená v zmysle ust. §-u 61n ods.1. 

pís. c). Exekučného poriadku.   
Povinného upozorňujem, že po ukončení exekučného konania bude Upovedomenie o zastavení 
exekúcie zverejnené v Obchodnom vestníku. Ak ide o spoločnosť, ktorá je zapísaná v obchodnom 

registri, uplynutím lehoty 6 mesiacov od zverejnenia sa obchodná spoločnosť ZRUŠUJE bez toho, aby sa 

vyžadovala jej likvidácia, to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd 
bezodkladne po uplynutí lehoty vykoná VÝMAZ obchodnej spoločnosti z obchodného registra ( §61n 
ods. 6 EP) 

 

Poučenie:  Proti upovedomeniu o zastavení exekúcie a výzve na úhradu trov exekútora môže účastník  
                    konania podať do 15 dní od jeho doručenia námietky. Námietky sa podávajú u súdneho  
                    exekútora. 
 

 

 

V Topoľčanoch, dňa 15.7.2021 

 

 

 

                                                                                                                               JUDr. Zuzana Kubešová 

                                                                                                                                    súdny exekútor 
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