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oprávneného: Silverside a.s„ Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 50 052 560 / 
proti povinnému: 1. Martina Poláková, r.č. , Hradská 13848/140B, 821 07 

Bratislava 
II. Milan Polák, r.č. 

III. Jozefína Poláková, r.č. 
pre sumu vo výške 8.422,73 E s príslušenstvom, 

, Konventná 14, 811 03 Bratislava 
, Konventná 14, 811 03 Bratislava 

sa bude dňa 24.07.2018 o 10:00 konať v priestoroch Exekútorského úradu Bratislava 1, 
Záhradnícka 14, dražba hnuteľných vecí. Predmetom dražby sú nasledovné hnuteľné veci: 

Císlo Počet MJ Zoznam a popis vecí 1 Cena spolu (bez DPH) 
položky 

1. 1 ks osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, 2.836,80 € 

EČ : BA447ZG, VIN: TMBDS21ZlAC018110 

Najnižš ím podaním na dražbe hnuteľných vecí je odhadná cena (vyvolávacia cena) vecí stanovená 
znaleckým posudkom č . 201801848475 zo dňa 09.07.2018, vypracovaným Ing. Petrom Kováčom , 

znalcom v odbore doprava cestná. 

Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobi lo vyššie podanie. Výška ceny vydraženej 
veci nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. 

Exekútor udelí príklep dražiteľov i , ktorý urobil najvyšš ie podanie. Ak sa neurobilo vyšš ie prípustné 
podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť . Vydražiteľ musí najvyššie podanie 
ihneď zaplatiť, ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti . 

Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci. 

V Bratislave dňa 17.07.201 8 

Yyveicmé. dňa; 19. JÔI_ 2018 

súdny exekútor 
náhradn ík súdneho exekútora 

JUDr. Viery Horváthovej 


