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Spisová značka 302EX  190/18-U 

 

Spisová značka súdu 65Ek/789/2018 

Exekútorský úrad Michalovce 

JUDr. Rudolf Dulina, súdny exekútor 

Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce 

 
 

 
 

UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ EXEKÚCIE 
 

 
         V zmysle ust. §61n. zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti(Exekučný poriadok) v platnom a účinnom znení, ako súdny exekútor 
poverený výkonom exekúcie na základe poverenia na vykonanie exekúcie 

ECLI:SK:OSBB:2018:6118275678.1 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica 
a Dekrétu o určení nástupcu súdneho exekútora vydaného Slovenskou komorou 

exekútorov dňa 01.02.2022 (konanie pôvodne vedené odvolanou súdnou exekútorkou 
Mgr. Evou Uhaľovou) 
 

 
proti povinnému: BT asfalt s.r.o., Balkán 1779/43, 960 01 Zvolen, IČO: 36631329 

 
 
v prospech oprávneného: ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 

Banská Bystrica, právne zast. JUDr. Ing. Daniela Trajteľová, Komenského 10/C, 974 
01 Banská Bystrica 

 
o zaplatenie pohľadávky 23 392,39 EUR s príslušenstvom 
 

 
 

Vás  u p o v e d o m u j e m , 
 

že podľa ust. §61n ods. 1 písm. c) zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom a účinnom znení bola exekúcia 
zastavená z dôvodu, že sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie, resp. od 

posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy 
povinného, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň 
na úhradu trov exekútora. 

 
Zároveň podľa §61n ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) v spojitosti s 

§199c ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) a §198 ods. 2 zákona č. 
233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok) vyzývam oprávneného na zaplatenie trov 

exekúcie vo výške 72,00 EUR (60,00 EUR náhrada paušálnych výdavkov podľa §22 
vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. + 20% DPH v sume 12,00 EUR) na účet súdneho 
exekútora vedený vo VÚB, a.s., č.ú.: SK4302000000002201388856 pod 

variabilným symbolom 19018. 

 



 

 
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. 
 
 

V Michalovciach dňa 30.8.2022  
 

 

 
JUDr. Rudolf Dulina  

súdny exekútor 
 

 
 

 
 
 

 
Doručuje sa: 

 
- povinný 
- oprávnený 

- spis 
- Okresný súd Banská Bystrica k sp. zn. 65Ek/789/2018 (po márnom uplynutí lehoty 

na podanie námietok) 
 
 
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Rudolf Dulina–súdny exekútor, Ľ. Štúra 12, Michalovce 

Rozhodnutie MSSR o vymenovaní za súdneho exekútora č. 1733/2000-410 zo dňa 4.2.2000 
 
IČO: 31311482                Tel: 056/6432463               č.účtu: SK4302000000002201388856        
IČ DPH: SK 1020667505  Fax: 056/6419010                                                               
DIČ : 1020667505  e-mail: dulina@dulina.sk     
 

 

V písomnom styku uvádzajte svoje telefónne číslo, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu, 
ak sa líši od adresy sídla, resp. trvalého pobytu. 
 
 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov súdnym exekútorom: Exekútorský úrad spracúva 
osobné údaje účastníka exekučného konania na účely podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. 
Exekútorský úrad je pri spracúvaní  osobných údajov povinný postupovať v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Na spracúvanie  osobných údajov pre účely exekučnej činnosti sa pri plnení povinnosti 
transparentne informovať dotknutú osobu vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia. Exekútorský 
úrad získava  osobné údaje na základe exekučného titulu. Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť 
podľa § 30 Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo).   

 

mailto:rdulina@exekutor.sk

