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PRÍLOHY: INYBAVUJE: 

VEC: Oznámenie termínu a miesta konania opätovnej dražby 

V exekučnom konaní č. Ex 239/17 

oprávneného: 

proti 
povinnému: 

Premac, spol . s r.o. 
so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava 
IČO: 17316138 
zast.: JUDr. Eva Hrinková, advokát, 
so sídlom Hečkova ul. č. 18, 831 51 Bratislava 

KANCZ BAU, s.r.o. 
so sídlom Hlavná 399, 946 02 Čalovec 
IČO : 36246689 

o vymoženie 2 947,70 C s prísl., Vám oznamuj em, že opätovná dražba nizs1e uvedených 
hnuteľných vecí sa uskutoční dňa 20. 7. 2018 o 11.00 hod. v sídle exekútorského úradu. 

Podľa § 126 ods. 2 Exekučného poriadku, z dôvodu, že sa dňa 04. 07. 2018 o 10.00 hod. 
v sídle exekútorského úradu vykonala dražba hnuteľných vecí: A. motorové vozidlo zn. 
Citroen Berlingo 1,6 HDI Plus Klíma, EČV : KN940EO, strieborná metalíza svetlá, výrobné číslo 
vozid la VF7GJ9HWC8J062999, B. motorové vozidlo zn. Renault Midlum 270 DCI, EČV : KN034EP, 
biela farba, výrobné čís lo vozidla VF645ACA000002903 a nenašiel sa žiadny vydražiteľ, 
všeobecná hodnota ojazdených motorových vozidiel zistená znaleckými posudkami je 
znížená na dve tretiny ceny, a to na výšku : 

A. motorové vozidlo zn. Citroen Berlingo 1,6 HDI Plus Klíma, EČV: KN940EO, strieborná 
metalíza svetlá, výrobné číslo vozidla VF7GJ9HWC8J062999, všeobecná hodnota 
ojazdeného motorového vozidla zistená znaleckým posudkom je znížená na dve 
tretiny ceny, a to na výšku 1 581,33 C. 

B. motorové vozidlo zn. Renault Midlum 270 DCI, EČV : KN034EP, biela farba, výrobné číslo 
vozidla VF645ACA000002903, všeobecná hodnota ojazdeného motorového vozidla 
zistená znaleckým posudkom je znížená na dve tretiny ceny, a to na výšku 
6 SOS.60C. 

Všeobecná hodnota ojazdených motorových vozidiel určená znaleckými posudkami znížená na 
dve tretiny ceny v súlade § 126 ods. 2 Exekučného poriadku predstavuje najnižšie podanie. 

V zmysle vyššie uvedeného Vám oznamujem, že opätovná dražba predmetných hnuteľných 
vecí sa uskutoční dňa 20. 7. 2018 o 11.00 hod. v sídle exekútorského úradu. 
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Podľa ust. § 125 ods. 3 Exekučného poriadku je obec povinná uverejniť termín opätovnej 
dražby, súpis vecí a miesto konania opätovnej dražby na svojej úradnej tabuli. 

Doručí sa: 
1. oprávnenému, 
2. povinnému, 
3. obci - Miestny 

Bratislava. 

JUDr. M in Hermanovský 
dny exekútor 

úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 


