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Dražobná vyhláška 
Výzva na predloženie ponuky 

Vo veci exekučného konania 
oprávneného: M.J.Maillis, Czech, s. r.o„ Šterboholská 1434/102a, 102 19 Praha 1 O - 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 2.899,58 €s príslušenstvom, 

sa bude dňa 27.09.2018 o 14:00 konať v priestoroch Exekútorského úradu Bratislava 1, 
Záhradnícka 14, dražba za najvyššiu ponúknutú cenu na kúpu nasledovnej hnuteľnej veci : 

Cís lo Počet MJ Zoznam a popis veci 
položky 

2. 1 ks pásová píla BAS, typ 315/4 DN 55, č. 912323 

! 
Hodnota veci podľa 
znaleckého posudku 

(bez DPH) 

1 490,-€ j 
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Hodnota hnuteľných vecí bola určená v zmysle § 122 zák. č. 233/1995 Z.z. znaleckým 
posudkom č. 3/2018 zo dňa 24.06.2018, vypracovaným Ing. Andrejom Langom, znalcom v odbore 
strojárstvo. Vyvolávacia cena za hnuteľnú vec nie je stanovená. Výška ceny vydraženej veci nie je 
obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. 

Dražba uvedených hnuteľných vecí sa koná v súlade s ust. § 126 ods. 3 zák. č. 233/1995 
Z.z. Exekučný poriadok. Hnuteľná vec sa predá za najvyššiu ponúknutú cenu. Ponuku j e potrebné 
doručiť v zapečatenej obálke s výrazným nadpisom „Ex 1584/10 - Ponuka" najneskôr do 
26.09.2018 do 16:00. Na neskôr doručenú ponuku sa neprihl iada. V ponuke je potrené uviesť 
identifiká ciu exekučného konania, ktorého sa ponuka týka, identifikačné údaje záujemcu, 
identifikačné údaje hnuteľnej veci, o ktorú má záujem, sumu, ktorú záujemca o hnuteľnú vec 
ponúka, číslo účtu záujemcu v prípade vrátenia poukázanej ponúknutej ceny, podpis a pečiatka 
záujemcu. Zároveň je záujemca povinný uhradi ť ponúknutú cenu za hnuteľnú vec na účet súdneho 
exekútora IBAN: SK47 1100 0000 0026 2973 5812, VS: 77158410, ktorý je vedený v Tatra 
banka, a.s., Bratislava, do poznámky je potrebné uviesť „ ponuka" spolu s identifikáciu 
záujemcu (IČO a lebo dátum narodenia) najneskôr do 26.09.2018. Na neskôr uhradenú ponúknutú 
cenu sa neprihliada. 

Otváranie obálok s ponukami a udelenie príklepu najvyššiem u podaniu sa uskutoční na 
dražbe dňa 27.09.2018 o t 4°01tod. 



Záujemcovia sú viazaní svoj imi riadne a včas doručenými a uhradenými ponukami, ak 
niekto neponúkol vyššiu cenu. Exekútor udelí príklep záujemcovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu 
(ponuku) a zaplatil ju na účet súdneho exekútora do termínu určenom v tej to dražobnej vyhláške. 
Ak ponuku s tou istou cenou urobilo viacero záujemcov a zároveň bola splnená podmienka podľa 
predchádzajúcej vety, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. V prípade, ak záujemca 
nebude úspešný, súdny exekútor bezodkladne vráti záujemcovi poukázanú ponúknutú cenu. 

Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci. Takto uskutočnený 
predaj má tie isté účinky ako predaj na dražbe. 

V prípade záujmu o kúpu hnuteľnej veci , budú poskytnuté bližšie informácie na adrese 
Exekútorského úradu Bratislava I, Záhradnícka 14, tel.: 02/55 644 345 v úradných hodinách. 

V Bratislave dňa 10.09.2018 

súdny exekútor 
nástupca súdneho exekútora 
Ing. Mgr. Ivana Ruži čku 


