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Vec: Oznámenie-sťažnosť 

 

                Vážený p.námestník Veselka, 

obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc pri vyriešení mojej a taktiež niektorých 

zainteresovaných podnikateľov  zúfalej finančnej situácie, ktorá vznikla pri vykonání 

stavebných prác na stavbe “ŽSR,Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 

Púchov,žkm100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, VI.etapa ( úsek Beluša-

Púchov) 

          Moja firma a niektorí nižšie uvedení podnikatelia sme pracovali na spomínanej stavbe 

ako subdodávatelia stavebných prác-tesárske,železiarske a betonárske práce pre firmu 

BUILDING SLOVAKIA,stavebno obchodná spoločnosťs.r.o.,Mlynská 1130/41,919 43 Cífer, 

IČO 45606706. Práce ktoré boli požadované boli uskutočnené podľa pokynov objednávateľa 

a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou v požadovaných termínoch, o čom 

svedčia aj protokoly o prevzatí prác podpísané zástupcom firme Building Slovakia p. Igorom 

Matulom ( viď príloha ) a doteraz neboli z veľkej časti- alebo vôbec – uhradené. 

            Pre Vašu informáciu uvádzam prehľad o našich pohľadávkach : 

Názov firmy                      výška pohľadávky,č.fa.                  suma                           splatnosť 

 1. Ing.Ján Cagalinec             fa. 3/2013                              23.797,20 Eur                   3.7.2013 

                                               fa.7/2013                                 8.268,00 Eur                   2.8.2013  

                                            Spolu                                        32.065,20 Eur 

                                            Doteraz uhradené                          270,00 Eur               22.5.2013 

                                                                                               5.820,00 Eur                 9.8.2013 

                                                                                               1.000,00 Eur              25.11.2013    

                                         Zostáva k úhrade                         24.975,20 Eur                     



 

2. Leopold Krenek          č. faktúr neuviedol                       19.500,00 Eur   posledná fa splatná 

                                                                                                                                 16.9.2013 

 

 

3. Kubanda s.r.o.               fa 12014                                     5.366,40 Eur               4.3.2014 

    IČO 41268440              fa 22014                                     11.891,10 Eur              7.4.2014 

                                          fa 32014                                       3.104,40 Eur             7.5.2014 

 

 

4.  eLeMWOOD s.r.o.       fa 130100039                              1.560,00 Eur             6.1.2014 

                                           Fa140100003                                 903,16 Eur             15.2.2014 

                                            Spolu                                          2.463,16 Eur   

                                           Doteraz uhradené                           650,00 Eur             23.12.2013 

                                           Zostáva k úhrade                        1.813,16 Eur  

 

     

      

5. Rahova s.r.o.               fa 201301                                       2.400,00 Eur            3.3.2014 

 

 

 

 

          Važený p, námestník, rád by som bol keby ste mohli zorganizovať stretnutie za účasti 

všetkých vyššie uvedených podnikateľov,zástupcu firmy Slovakia Building p. Igora Matulu, 

zástupcu  generálneho dodávateľa a investora v čo najkratšom termíne,kde by sme chceli 

uzavrieť dohodu o postúpení našich pohľadávok voči firme Building Slovakia na generálneho 

dodávateľa,pretože uhradenie našich pohľadávok súdnou cestou je nereálne a nevymožiteľné 

vzhľadom na stav v našej justícii. 

           Vážený p. mámestník, viem, že tieto záležitosti nie sú vo Vašej kompetencii právne ich 

riešiť, ale my ktorí sme pracovali pre firmu Building Slovakia, sme svoju prácu vykonali 

zodpovedne,pod hrozbou sankcií a načas.Ale konanie  p. Matulu nič nenasvedčuje tomu, aby 

nám svoje pohľadávky uhradil-to by sme Vám predostreli na osobnom stretnutí, nerád by som 

to uvádzal v liste, lebo je toho priveľa. 



           V mene všetkých kolegov ako aj vo svojom Vám  chcem vopred poďakovať za Vašu 

osobnú angažovanosť a pomoc pri riešení nášho problému. 

                                           

     S pozdravom  

                                                                          Ing. Ján Cagalinec 

                                                                         súkromný podnikateľ 

            V Bratislave     30.4.2014 

 

Tel: 0903233254, e-mail : jan.cagalinec@gmail.com 


