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45EX 277/18 

  

UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE 

 
 

Tatra banka Bratislava, a.s. 
Hodžovo námestie 3 
811 06  Bratislava 1   

         
 

V exekúcii 45EX 277/18 vykonávanej na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné 
plnenie rozhodnutie súdu č.64Cb/148/2017 zo dňa 20.03.2018, vykonateľný 28.04.2018, ktorý vydal 
Okresný súd Banská Bystrica a poverenia na vykonanie exekúcie, ktoré vydal Okresný súd Banská 
Bystrica pod č. 6118292273 dňa 25.06.2018 v prospech oprávneného Tatra banka Bratislava, a.s., 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, RASLEGAL, s. r. o. a proti povinnému 
KAJDAN, s. r. o., Jakubská cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45665192; Monika 
Pflieglerová, Jakubská cesta 4713/71, 974 01 Banská Bystrica, nar.: 22.11.1970 ,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 

 
voči povinnému v I. rade KAJDAN, s.r.o. 

 
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 na zaplatenie náhrady výdavkov vo výške 72,00 EUR, ktoré žiadame 
poukázať v lehote 14 dní na účet súdneho exekútora vedený v Prima banka Slovensko, a.s. č.ú.: 209 
302 2004/ 5600, IBAN : SK78 5600 0000 0020 9302 2004,  KOMASK2X, VS: 2772018. 
 
 
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 vecné 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 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. 

 
 
V Rimavskej Sobote, dňa 28.07.2021 
 

  JUDr. Ing. Ján GASPER, PhD. 
                      súdny exekútor 
 
 
 
 
Upovedomenie o zastavení exekúcie sa doručuje : 
- oprávnenému 
- súdu 


