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Dražobná vyhláška 

Vo veci exekučného konania 

oprávneného: M.J.Maillis, Czech, s.r.o., Šterboholská 1434/102a, 102 19 Praha 10 - Hostavar, 
IČO: 25 664 263 

práv. zast. JUDr. Andrej Hrnčár, advokát, Hornádska 12, 82 1 07 Bratislava 
proti povinnému: Slavomír Rusnák - NANAZA, r. č. , Filinského 1, 052 01 

Spišská Nová Ves, IČO: 11 950 625 
pre sumu vo výške 2.899,5 8 €s príslušenstvom, 

sa bude dňa 18.07.2018 o 14:00 konať v priestoroch Exekútorského úradu Bratislava 1, 
Záhradnícka 14, opätovná dražba hnuteľných vecí. Predmetom opätovnej dražby sú nasledovné 
hnuteľné veci: 

Císlo Počet MJ Zoznam a popis vecí : Cena spolu (bez DPH) 

položky ; 

1. 1 ks hoblovačka UMARO, typ MUT 400 RIG, č. 9918 ! 533,33 € 

2. 1 ks pásová píla BAS, typ 315/4 DN 55, č. 912323 1 326,66 € 1 
' 
i 

3. 1 ks kopírovacia fréza F AS, č. 5731 
1 

366,66 € 

4. 1 ks Dlabačka DWLB-25, č. 9780 
1 

586,66 € 

5. 1 ks formátovacia píla Kusing 
1 

426,66 € 

Najnižším podaním na opätovnej dražbe hnuteľných vecí sú dve tretiny odhadnej ceny 
(vyvolávacia cena) určená v zmysle § 122 zák.č .233/ 1 995 Z.z. znaleckým posudkom č. 3/20 18 zo 
di1a 24.06.2018, vypracovaným Ing. Andrej om Langom, znalcom v odbore strojárstvo. 

Dražitel ia sú v iazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. Výška ceny vydraženej 
veci nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. 

Exekútor ude lí príklep draži teľov i , ktorý urobil najvyššie podanie. Ak sa neurobi lo vyššie prípustné 
podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep ude l iť. Vydraži teľ musí najvyššie podanie 
ihneď zaplatiť, ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez j eho účasti. 

Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci. 



V prípade zauJmu o kúpu hnuteľných vecí, budú poskytnuté bližšie informácie na adrese 
Exekútorského úradu Bratislava I, Záhradnícka 14, te l. : 02/55 644 345 v úradných hodinách. 

V Bratislave dňa 13.07.2018 

JUDr. Pavol Holík 
súdny exekútor 

nástupca súdneho exekútora 
Ing. Mgr. Ivana Ružičku 


