
Príloha c. 4

Mestské kuhúrllle stredislko~

Pohi'adávky vymáhané advokátskou spolocnost'ou SA~

1o ~ Mestské kultúrne stredisko v Bratislave cla TRETY LIMITED - organizacná
;dožka Slovenska a RECYCLING INVEST, akciová spolecnost o vymoženie 24 589,60
Sk s prísL (náš spis C 79/04)- právny predchodca Vašej organizácie podaním datovaným dna
10 7. 2002 podal súdnemu exekútori Ing. Štefanovi Majchrákovi návrh na vykonanie
exekúcie o vymoženie 24 589,60 Sk s prísl. Súdny exekútor nás ledne dna 26.7.2002 vydal
upovedomenie o zacatí exekúcie. Listom datovaným dna 6. 7. 2004 súdny exekútor oznámil
Vašej organizácii, že povinný nevlastní žiadny hnutel'ný ani nehnutel'ný majetok, nie je
držitel'om žiadneho motorového vozidla a ani majitel'om akéhokol'vek bankového úctu.
Vzhradom na vyššie uvedené skutocnosti a s Vaším súhlasom sme podaním datovaným dna

6. 2005 podali návrh na zastavanie tejto exekúcie. Podl'a informácií od súdneho
exekútora, sÚdtoto konanie do dnešného dna nezastavil. ~. ,'., , ' ."', .

1,0 - Mestské kultúrne stredisko v Bratislave cla TRETY LIMITED - organizacná
z~ožka Slovenska a RECYCLING INVEST, akciová spolecnost o vymoženie 437 356,63
Sk s prísL (náš spis C 80/04) - právny predchodca Vašej organizácie podaním datovaným
dna 7. 4. 2003 podal súdnemu exekútorovi Ing. Štefanovi Majchrákovi návrh na vykonanie
exekúcie o vymoženie 437 356, 63 Sk s prísl. Súdny exekútor vydal dna 15. 5. 2003
upovedomenie o zacatí exekúcie a nás ledne dna 27. 2. 2004 upovedomenie o zacatí
exekúcie predajom hnutel'ných vecí. Podl'a telefonickej komunikácie so súdnym
exekútorom mala v priebehu marca prebehnút' dražba spísaných hnutel'ných vecí povinného
v L a 2. rade. Listom datovaným dna 2. 7. 2004 súdny exekútor oznámil Vašej organizácii,
že vykonal dražbu hnutel'ných vecí, (ktoré boli jediným zisteným majetkom povinného) a
jej výtažok, po odrátaní exekucných trov a trov právneho zastupovania bol zaslaný Vašej
organizácii. Dna 7 4. 2004 sa uskutocnila dražba hnutel'ných vecí s výtažkom 262 900,.-
Sk, ktorou sa znižiia p6vodná pohladávka na ciastku 289 571.90 Sk, ktorú BKIS eviduje na
úcte 316 - ostatné pohladávky. - _/," ," /", ',/ '"" ',,"~' . "',
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