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UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE 
 

 

SOME SLOVAKIA, s.r.o. 

Štúrova 567/30 

908 51  Holíč 

 

        Podľa 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 v znení 

neskorších predpisov  a na základe  
 

1. vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č.k. rozhodnutie súdu č.7Cb/22/2019 

zo dňa 22.07.2019, ktorý vydal Okresný súd Vranov nad Topľou,  ktorým sa ukladá  

povinnému:   

 

MEL-AGRO s.r.o., Mlynská 1461, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36487546,  

zaplatiť pohľadávku:  840,00 EUR s príslušenstvom 

 

oprávnenému:   SOME SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč, IČO: 36253251,  

 

2.  návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. 251EX 530/19  zo dňa  10.10.2019  

     na  vymoženie pohľadávky:  

- istiny 840,00 EUR 

- úrok z omeškania9,05% ročne zo sumy 840,00 EUR od 03.03.2016 do zaplatenia (do 

21.04.2022 vo výške 466,53 EUR) 

- trovy konania 187,00 EUR 

- predbežné trovy exekúcie 384,60 EUR 
 

3.  poverenia  vydaného Okresný súd Banská Bystrica  na vykonanie exekúcie  

     IČS  6119385206 zo dňa 10.10.2019,  
 

 

 

V á s u p o v e d o m u j e m , 
 

že v zmysle § 61n ods. 1 písm. c) exekučné konanie zastavujem. 
 



             V zmysle § 198 ods. 2 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov oprávnený: SOME SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 

Holíč, IČO: 36253251 je povinný uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v tomto 

členení: 
 

- § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z. z. 

náhrada paušálnych výdavkov 60,00 EUR 
 

 

- § 197 zákona č. 233/1995 Z. z. a jeho novelizácii 

20 % DPH zo 60,00 EUR                                                       12,00 EUR                         

 

 

Celkové náklady 72,00 EUR 
 

 

 

P o u č e n i e : Účastník exekučného konania môže do 15 dní od doručenia Upovedomenia 

o zastavení exekúcie z dôvodov uvedených v § 61n ods. 1, písm. c), d), e), g) 

podať u exekútora námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie a proti 

výzve na úhradu trov  exekútora. 
                      

 

V Poprade 21.04.2022 

 

 

 

 

 

      JUDr. Michal Bulko  

      súdny exekútor 
 

Príloha: výzva  

 

 Upovedomenie o zastavení exekúcie sa doručuje:  

-  povinnému  

- oprávnenému     

- Okresnému súdu                                                                                                                                       

 

 

Vybavuje: Miroslava Hozzová, miroslava.hozzova@sebulko.sk, Tel.: 052/7723448, mobil: 0910204445 


