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EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA 
JUDr. BOHUMIL KUBÁT 
súdny exekútor 

Obchodná 7, 811 06 Bratislava 

Tel.: +421 2 5245 4641-2; Fax: + 421 2 5245 4643 

E-mail: urad@sudnyexekutor.net, Web: www.sudnyexekutor.net 

MIESTNY ÚRAD 
MESTSKEJ Č:ASTI 

RRATl'~!.,\VA - ST~RÉ MESTO 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., č.ú. : SK7275000000004013223594 

EX 2880/2015 

V Bratislave, dňa 19.07 .2017 

VEC: Oznámenie termínu a miesta konania dražby a opätovnej dražby 

V exekučnom konaní 

oprávneného: SHELL Slovakia, s.r.o. 
Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 31361081, 
zast. AK Mikolaj s. r. o., Košická 56/ 5590, 821 08 Bratislava, IČO : 36855049 

proti 
povinnému: SZ-CARSERVIS, s. r.o. 

Bratislavská 1153/ 10, Veľké Kapuša ny, IČO : 43886809 

o vymoženie 8.818,36 € s prísl., Vám oznamujem, že dražba nižšie uvedenej hnuteľnej veci sa uskutoční dň3 

26.07.2017 o 14:00 hod. v sídle Exekútorského úradu, na adrese Obchodná 7, 811 06 Bratislava. 

• Predmetom dražby je motorové vozidlo zn. Renault Master 2.3 dCi 150, EČV: Ml878CU, VIN : 
VF1VDU8F447270697, farba: modrá tmavá, r.v.: 2012, všeobecná hodnota ojazdeného motorového vozidla 
zistená znaleckým posudkom č. 127 /2017 bola stanovená vo výške 12.675,60 €vrátane 20% DPH. 

Podľa§ 126 ods. 2 Exekučného poriadku, z dôvodu ak sa dňa 26.07.2017o14:00 hod. v sídle Exekútorského 
úradu, na adrese Obchodná 7, 811 06 Bratislava, vykoná dražba predmetnej hnuteľn~j veci a nenájde sa žiadny 
vydražiteľ, všeobecná hodnota ojazdeného motorového vozidla zistená znaleckým posudkom bude znížená na dve 
tretiny ceny, a to na výšku 8.450,40 €vrátane 20% DPH. Všeobecná hodnota ojazdeného motorového vozid la určená 
znaleckým posudkom znížená na dve tretiny ceny v súlade § 126 ods. 2 Exekučného poriadku predstavuje najnižšie 
podanie. 

V zmysle vyššie uvedeného Vám oznamujem, že opätovná dražba predmetnej hnuteľnej veci sa uskutoční 
dňa 27.07.2017 o 10:00 hod. v sídle Exekútorského úradu, na adrese Obchodná 7, 811 06 Bratislava. 

Podľa ust. § 125 ods. 3 Exeku čného poriadku je obec povinná uverejniť termín dražby, opätovnej dražby, 
súpis vecí a miesto konania dražby a opätovnej dražby na svojej úradnej tabuli. 

Doručí sa: 
oprávnenému, 
povinnému, 

súdny exekútor 

obci - Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vaja nského nábrežie 3, 814 21 Bratislava. 

Vyveiené dňa: ZO. JÚL 2017 


