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JU Dr. Ladis lav Jakubec - súdny exekútor PRILOHY: · 

Exekútorský úrad, Zámocká 30, 811 O 1 Bratislava 
Tel. : 02/54648621-23, Fax: 02/54648623 
I ČO: 31782361 , lČ DPH: SK 102027893, DIČ: SK 1020278930 

EX 2425/2016 

exekuto1;j akubec .sk; Email: ladislav.jakubec@ ljakubec.sk; Epodateľňa: http://podatelna.gov .sk 

VS oprávneného: 8416632041 

Vec: Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí 

Podľa § 125 ods. 3 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 (ďalej len 
„Exekučný poriadok") na základe : 

1. vykonateľného exekučného titulu: na peňažné plnenie - výkazu nedoplatkov č. 1663450813 zo dňa 
04.04.2016 vydaného Všeobecná zdravotná po isťovňa, a.s. , ktorým sa ukladá povinnému Klotzmannová 
Miroslava, štátny občan SR, Zn ievska 3028/32, Bratis lava-Petržalka, nar. zap latiť 

pohľadávku 4.277,30 EUR 
a jej prís lušenstvo IO,- EUR 

oprávnenému Všeobecná zdravotná poisťov11a, a.s„ Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874, 

2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. EX 2425/2016 zo dňa 02.06 .201 6 na vymoženie 
- pohľadávky 4.277,30 EUR 
- príslušenstva pohľadávky, a to: 
- trovy súdneho konania oprávneného 10,- EUR 
- trovy exekúcie: 

- odmena exekútora 858,- EUR a 171,60 EUR (DPH ) 
- hotové výdavky 130,- EUR a 26,- EUR (DPH) 

3. poverenia vydaného Okresným súdom Bratislava V na vykonanie exekúcie č. 5 105 205736 zo dňa 
27.06.20 16, 

Vám 
oznamujem, 

že sa dňa 24.03.201 7 o 09:00 hod. v sídle Exekútorského úradu, Zámocká 30, 8 11 O l Bratislava uskutoční 
dražba hnuteľnej veci: 

FIAT PUNTO, r. 2006, VIN: ZFA19900000066798, EČV: BL688GP, modrá metalíza - 268,
EUR 

Hnuteľná vec spísaná na Súpise hn uteľných vecí, ktorý bol vykonaný dňa 22.02.2017, bola ocenená 
znaleckým posudkom č. 311201 7, znalcom Ing. Milanom Zachardom, znalcom pre odbor Doprava 
cestná, odvetvie technický stav cestných vozidiel a odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel. 

Zárovet'í záujemcov upozorňujem, že podľa § 125 ods. 6 Exekučného poriadku vydražiteľ, ktorý 
urobil najvyšš ie podanie, musí toto najvyšš ie podanie ihneď zaplat i ť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale 
bezjeho účast i . 

v Bratislave dt'ía 2 1.03.20 17 



Oznámenie o termíne dražby sa doručí: 
- povinnému 
- oprávnenému 
- spoluvlastníkovi veci, 
- obci, v ktorej sa bude dražba konať 

Oznámenie o termíne dražby sa vyvesí na: 
- úradnej tabu li exekútorského úradu 


