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Súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec 
Exekútorský úrad Bratislava, Zámocká 30, 811 01 Bratislava 
Tel.: 02/54648621-3, Fax.: 02/54648623 
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EX 10247/201 2 
Pôvodne EX 247/2012 

VS:020 1260908 

www.exekutorjakubec.sk; Epodateľňa: http://podatelna.gov.sk; Email: ladislav.jakubec@ljakubec.sk 
Nástupca zosnulého súdneho exekútora JUDr. Františka Čarabu 
VS oprávneného: 0201260908 

PGJKER - 2007, s. r.o. 
Cintorínska 652 
930 05 Gabčíkovo 

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 ďa l ších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok") na 
základe: 

1. vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie rozhodcovského rozsudku č. 320911 1 zo dňa 3 1.0 1.20 12 
vydaného Rozhodcovským súdom v Bratislave, ktorým sa ukladá povinnému PGJKER - 2007, s.r.o., Cintorínska 
652, Gabčíkovo, IČO: 36803073, zapl atiť pohľadávku 1.033,77 € a jt:j prís lušenstvo 24,- € a 0,05 % úrokov z 
omeškania denne od 20.11.20 1 O zo sumy 1.033,77 € do zaplaten ia oprávnenému Orange Slovensko, Metodova 8, 
Bratislava, I ČO: 35697270, 

2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. EX 10247/201 2 zo diía 26.03.201 2 na vymoženie 
- pohľadávky 1.033,77 € 
- príslušenstva pohľadávky, a to: 
- úroky z omeškania l. I 96,07 € 
- trovy súdneho konania oprávneného 24,- € 
- trovy oprávneného pri exekúcii 36,42 € 
- úroky z omeškania vo výške 0,05 %denne od 22.03.20 I 7 zo sumy 1.033,77 €do zaplaten ia 
- predbežné trovy exekúcie 628,80 € 

3. poverenia vydaného Okresným súdom na vykonanie exekúcie č. 83822012 zo dňa 12.04.201 2, 

Vám 
oznamujem, 

že sa dňa 24.03.2017 o 08:00 hod. v sídle Exekútorského úradu, Zámocká 30, 811 O 1 Bratislava uskutoční dražba 
hnuteľnej veci: 

AUDI A4, r. 2005, VIN: WAUZZZ8E16A075615, EČV: DS581DH, šedá metalíza - havarované -
nepojazdné - bez kľúčov - 365 OOO km - 240,- EU R 

Hnuteľná vec spísaná na Súpise hnuteľných vecí, ktorý bol vykonaný dňa 07.03.20 17, bola ocenená znaleckým 
posudkom č. 3 1-2/2017, znalcom Ing. Milanom Zachardom, znalcom pre odbor Doprava cestná, odvetvie 
technický stav cestných vozidie l a odvetvie odhad hodnoty cestných vozidie l. 



Zároveň záujemcov upozorňujem, že podl'a § 125 ods. 6 Exekučného poriadku vydraži teľ, ktorý urobil naj vyšš ie 
podanie, musí toto najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, a le bezjeho účasti. 

V Bratislava dňa 22.03.2017 

Oznámenie o termíne dražby sa doručí: 
- povinnému 
- oprávnenému 
- spoluvlastn íkovi veci, 
- obci, v ktorej sa bude dražba konať 
- úradnej tabul i exekútorského úradu 
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