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UPOVEDOMENIE  O  ZASTAVENÍ  EXEKÚCIE 

 

Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková v exekučnej veci 

 

oprávneného: DANAE VISION s. r. o., IČO: 50656015, Dolné Rudiny 29, 010 01 Žilina 

proti 

povinnému: EVRO-OPTIKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, IČO: 17082714 

Ostravská 1, 040 01 Košice 

 

pre vymoženie       1 376,27 EUR ist. a prísl.  

 

- na základe exekučného titulu platobný rozkaz č.36Cb/52/2016 zo dňa 27.04.2016, právoplatný 19.05.2016, 

vykonateľný 19.05.2016, ktorý vydal Okresný súd Košice 2 

- na základe návrhu na vykonanie exekúcie 137EX 376/18 doručeného dňa 25.10.2018 

- na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6118341739, č. k. 62Ek/1391/2018, ktoré vydal Okresný 

súd Banská Bystrica dňa 04.10.2018, 

 

v súlade s ust. § 61n ods. 1 písm. c zák. č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v platnom znení, pretože pri 

exekúcií 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    

 

z a s t a v u j e    e x e k ú c i u     
 

a 

 

v súlade s ust. § 61n ods. 3 zák. č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku exekútor  

 

v y z ý v a    o p r á v n e n é h o 
 

na zaplatenie náhrady výdavkov exekútora s DPH vo výške 72,- EUR na osobitný účet súdneho exekútora, č. ú. 

SK93 0900 0000 0005 5037 5747, VS 3762018, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Trebišov 

v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

Odôvodnenie: 

 

 U povinného sa počas doby 30 mesiacov nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť 

postihnuté exekúciou.  

 

              Povinný je v sociálnej poisťovni odhlásený k 29.2.2020, nemá zamestnancov.  

  

 Podľa ust. § 198 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku, ak došlo k zastaveniu exekúcie, patrí 

exekútorovi náhrada výdavkov, ktorú znáša účastník konania povinný platiť trovy exekútora podľa tohto zákona. 

 

 Podľa ust. § 199c ods. 1 prvá veta 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 oprávnený. 

 

JUDr. Mária Popiková, súdny exekútor  
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Trebišov 

  Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov 
   0905 – 223 467   ;   056 – 67 27 389 

    exekutor.popikova@gmail.com 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK93 0900 0000 0005 5037 5747, BIC:GIBA SK BX 

        IČO: 31 296 131, DIČ: 1023817553, IČ DPH: SK1023817553 
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 Podľa ust. § 22 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 68/2017 Z. z. patrí exekútorovi náhrada 

výdavkov vo výške 60,- EUR. 

 

 Podľa ust. § 22 ods. 2 vyhl. Ministerstva spravodlivosti č. 68/2017 Z. z. ak sa vymáhaný nárok splní do 

uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý ma podľa zákona odkladný účinok alebo do 

uplynutia tejto lehoty nastane iný dôvod na ukončenie exekúcie, patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov 

podľa odseku 1 v rozsahu 50%. 

 

 Podľa ust. § 197 ods. 2 ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, 

zvyšuje sa jeho odmena a náhrada výdavkov o daň z pridanej hodnoty. 

 

 Na základe uvedeného si exekútor uplatňuje: 

 60,00 € - náhrada paušálnych výdavkov 

 12,00 € - 20% daň z pridanej hodnoty  

 72,00 € - k úhrade 

 

Poučenie: Podľa ust. § 61n ods. 4 zák. č. 233/95 Z. z. Exekučného poriadku v platnom znení, ak ide  

  o dôvod zastavenia exekúcie podľa ust. § 61n ods. 1 písm. c až e a písm. g zák. č. 233/95 Z. z. 

  Exekučného poriadku, môže účastník konania 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. 

 

  Podľa ust. § 45 ods. 2 písm. k Exekučného poriadku je exekučným titulom aj upovedomenie 

  o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie vydaná v súlade s ust. §61n ods. 3 

  Exekučného poriadku. 

 

  Podľa ust. § 199f Exekučného poriadku oprávnený a povinný majú právo do 30 dní od  

  zastavenia exekúcie súdom alebo od vydania upovedomenia o zastavení exekúcie žiadať 

  exekútora o vystavenie konečného vyúčtovania exekučného konania, v ktorom sa uvedie najmä 

  výška vymoženej pohľadávky oprávneného, výška vymožených trov oprávneného a výška 

  vymožených trov exekútora. 

 

  Podľa ust. §61n ods. 5 Exekučného poriadku sa exekučné konanie končí, ak námietky neboli 

  podané alebo nie sú prípustné, doručením upovedomenia o zastavení exekúcie súdu alebo ak 

  námietky boli podané, právoplatnosťou uznesenia o zamietnutí námietok. 

                             

                            Podľa ust. § 61 n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod zastavenia exekúcie podľa  

                            ust. § 61 n ods. 1 písm c upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne   

                            po ukončení exekučného konania aj v 0bchodnom vestníku.  

 

Exekútorský úrad Trebišov                                                                                                                      

dňa 29.06.2021 

 

               

 

                         JUDr. Mária Popiková 

                                    súdny exekútor1 

 

Za správnosť vyhotovenia: 

         Estera Lajošová 

 

 

 

                                                           
1 1 Upovedomenie o zastavení exekúcie sa doručuje: 

- oprávnenému 

- povinnému 

- súdu 

- Obchodný vestník  


