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Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí 

Podľa§ 125 ods. 3 zákona NR SR č. 233/1 995 Z. z . o súdnych exekútoroch a exekučnej či nnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Exekučný poriadok") na základe: 

1. vykonateľného exekučného titulu: na peňažné plnenie - č. 112/0B/ l 1O11 7 zo d11a 02 .02.2017 vydaného 
Všeobecný Rozhodcovský súd SR, ktorým sa ukladá povinnému YESS-SPORT CENTRUM s.r.o„ 
Tatranská 1, Košice, IČO : 47440945, zaplatiť pohľadávku 17.104,61 EUR ajej príslušenstvo oprávnenému 
Stavebniny DEK s.r.o„ Kamenná ul. 6, Žilina, IČO: 43821103, 

2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. EX 1061/2017 zo dňa 21.02.2017, 

3. poverenia vydaného Okresným súdom Košice 1. na vykonanie exekúcie č. 5802002167 zo dňa 
23.05.2017, Vám 

oznamujem, 

že dňa 31.05.2019 o 09:00 sa na Exekútorskom úrade v Bratislave, Zámocká ulica č. 30, sa uskutočn í 

dražba nasledovných hnuteľných vecí: 

1. Fiat Ducato 3.0 MultiJet L2H2 3,St, VIN: ZFA25000002967777, E.Č.: KE941KA, cena: 
13.193,- EUR vrátane DPH, najazdených: 70211 km 

Zároveň záujemcov upozorňujem, že podľa § 125 ods. 6 Exekučného poriadku vydražiteľ, ktorý 
urobil najvyššie podanie, musí toto najvyššie podanie ihneď zap latiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale 
bezjeho účasti. 

V zmysle § 126 ods. 2 „ak sa na dražené veci nenájde kupec, exekútor prikáže opätovnú dražbu. Pre 
opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie tvoria dve tretiny odhadnej 
ceny". 

V súlade s ustanovením § 126 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalš ích zákonov oznamujem, že opätovná dražba 
predmetnej hnuteľnej veci sa uskutoční dňa 3 1.05.20 19 o 9:30 hod. v kancelárii exekútorského úradu JUDr. 
Ladislava Jakubca. 

V Bratislave d11a 24.05.2019 

Oznámenie sa doručí: 

- pov innému, 
- oprávnenému, 
- spoluvlastníkovi veci, 
- obci, v ktorej obvode sa bude dražba konať 


