
Príloha č. 7  Stanovisko právneho zástupcu EKO – podnik VPS 

 

Dobrý deň,  

Čo sa týka odporúčania JUDr. Velčeka ohľadom ďalšieho osudu vymáhania, potvrdzujem, že jednou 

z možností je aj tzv. „repodaj“ pri exekúcii. Táto exekúcia sa však viedla neúspešne roky (od 2014 do 2021) 

a nesúhlasím s tým, že by mohol byť iný exekútor akokoľvek úspešnejší. Koniec koncov ani nie je, keďže po 

2017 sa začali voči spoločnosti PSF Line spol. s r.o. (právny nástupca MAGIC FOOD s.r.o.) ďalšie 4 ks 

exekúcií, ktoré sa vedú do súčasnosti a exekútorom je JUDr. Pavol Holík. Pri „repodaji“ by sa Ekopodnik 

zaradil ako piaty v poradí za tieto štyri exekúcie a povereným exekútorom by bol JUDr. Pavol Holík 

(navždy, keďže v takejto situácii sa už nový exekútor neprideľuje, ale určuje sa prvý pridelený). Prehľad 

vedených exekúcií prikladám, je dostupný aj na stránke tu: https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-

vyhladavanie/hladaj?searchType=po&ico=31337473, kde sa dá kliknúť na každú z exekúcií a nájsť 

podrobnosti (dátum vydania poverenia a pod.). 

 

Pokiaľ ide o konštatovanie, že stále ide o živú spoločnosť, tu si dovolím dodať – aby nevznikli pochybnosti, 

že je potrebné sa orientovať na parametre spoločnosti PSF Line spol. s r.o., IČO: 31 337 473. V marci 2021 bola 

do obchodného registra totižto zapísaná iná / nová spoločnosť s názvom Magic Food s.r.o. 

(https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=566745&SID=3&P=1). Tu ale ide o úplne iný subjekt bez akéhokoľvek 

spojenia s pôvodným dlžníkom.  

 

Kondícia spoločnosti PSF Line spol. s r.o. je teda taká, že sú voči nej vedené 4 ks exekúcií (okrem tej 

zastavenej od Ekopodniku), má nedoplatky voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a na daniach 

(https://dlznik.zoznam.sk/rychle-vyhladavanie?q=psf+line) a nepodala daňové priznania od roku 2010 do 

súčasnosti (https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/427713). Za opísaného 

stavu hodnotíme investíciu ďalších čo aj len 16,50 € do súdneho poplatku za vydanie nového poverenia (aby 

mohol byť Ekopodnik piaty v poradí) za neefektívne vynaložené prostriedky. Samozrejme, ide o obchodné 

rozhodnutie, ktoré ponechávame na vedení podniku a pokiaľ dostaneme pokyn urobiť „repodaj“, návrh 

podáme a spracujeme. Rovnako však treba poukázať na to, že nejde len o poplatok 16,50 €, ale aj o trovy 

právnych služieb a stratu času s tým spojenú, čo Dr. Velček vo svojom stanovisku nijako nezohľadnil. Nový 

návrh sa nepodá sám.   

 

Záverom si dovolím konštatovať, že momentálne hrozí dokonca to, že aj tých ponúkaných 3.500,- € za predaj 

vecí by nemuselo patriť Ekopodniku, keďže sa vedú voči PSF Line ďalšie exekúcie a teda všetok výťažok 

z predaných vecí by mal patriť oprávneným podľa poradia, ak teda platí, že veci patria stále PSF Line. 

Teoreticky by sa dala urobiť aj výzva na exekútora nasledujúceho oprávneného, t.j. Dr. Holíka, aby si veci 

prišiel zobrať a speňažoval ich v prospech ďalších exekúcií sám. Ekopodnik by tým síce nevyriešil svoje 

pohľadávky, ale aspoň by sa mal uvoľniť priestor, kde sú veci už 7 rokov uskladnené. 

 

 

S pozdravom 

 

Mgr. Kristína Grausová, 

PhD. 

advokát 
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