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UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE 
VÝZVA NA ZAPLATENIE NÁHRADY VÝDAVKOV  

 
 
V súlade s ustanovením § 61n zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a 
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Exekučný poriadok“) a na základe 

 

1.  exekučného titulu: 
Rozhodnutie, ktorý vydal Marek Morochovič,rozhodca pod č.k. 22/03/18 Mo zo dňa 07.08.2018,  vykonateľnosť 
dňa 28.08.2018  , 
2. návrhu oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 82496 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 

35792752 proti povinnému CARGO LINK EXPRESS s. r. o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45649855, 
Farkašová Anna, Dr. Jánskeho 477/4, 96501 Žiar nad Hronom, nar. 29. 4. 1964, r.č. 6454296222, 

3. na vymoženie vymáhaného nároku vo výške 49 905,07  EUR, 
4. poverenia na vykonanie exekúcie, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v konaní 80Ek/487/2019 dňa 

04.04.2019   
 
Vás 

 

I.  u p o v e d o m u j e m , 
 

že v zmysle ustanovenia § 61n ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku sa exekúcia zastavuje proti povinnému 

CARGO LINK EXPRESS s. r. o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45649855, a to  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   

a zároveň oprávneného v konaní                     

                                                                  II.  v y z ý v a m 

v zmysle ustanovenia § 61n ods. 3 Exekučného poriadku, aby zaplatil náhradu výdavkov (§ 198 ods. 2 

Exekučného poriadku) vo výške 0,-EUR (vrátane DPH) ,ktoré pozostávajú z paušálnych výdavkov  0,- EUR 

a dane z pridanej hodnoty z paušálnych výdavkov   0,- EUR na účet súdneho exekútora č. 
SK9711110000006646608020, BIC:UNCRSKBX,  UniCreditBank,a.s., variabilný symbol 0000010119 
v lehote troch dní od právoplatnosti Upovedomenia o zastavení exekúcie a Výzvy na zaplatenie náhrady trov. 
 
 
 
P o u č e n i e :   
Proti tomuto upovedomeniu a výzve môže účastník konania do 15 dní od doručenia upovedomenia o zastavení 
exekúcie a výzvy na zaplatenie náhrady výdavkov podať u exekútora námietky 
 

Upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj 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 bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z 
obchodného registra. 
 
 



 

 

Bratislava, dňa 19.10. 2021 
 
 
 
 
 JUDr. Andrea Farkašová 
 súdny exekútor  
 
 
Príloha: 
-Konečné vyúčtovanie exekučného konania 

 
Doručuje sa: 
 
-PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,    Pribinova 25,    82496  Bratislava-Staré Mesto 
-Farkašová Anna,    Dr. Jánskeho 477/4,    96501  Žiar nad Hronom 
-CARGO LINK EXPRESS s. r. o.,    Klincová 37/B,    82108  Bratislava 
-Okresný súd Banská Bystrica,    Zvolenská cesta 14,    97405  Banská Bystrica  

- Obchodný vestník ( bezodkladne po ukončení exekúcie) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
  

 


