
Exekútorský úrad Bratislava
JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
mail: urad@fogta.sk

Kontakt: 0948 473 245, exekutor@fogta.sk, 0948 481 851 339Ex 0060/19

- Ňo.^o' t-\§a'}-o

Podl'a ustanovenia § 125 a nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
v platnom znenÍ (ďalej len ,,EP"), vo veci exekúcie, vedenej mojím exekútorským úradom pod číslom 339Ex 0060/19, teda vo veci:

Oprávnený: Juraj Krchňák

právne zast.: JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r,o. so sídlom Twin City blok B, Mlynské nivy 12, 82109 Bratislava, lČo
50854593, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , oddiel , vložka č.

Povinný: RETIA, a,s, so sídlom Cukrová 3, 81108 Bratislava, lČo 36651893, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu ,
oddiel , vložka č,
MUDr. Štefan Gortha
MUDr. Renáta Gorthová

Vymáhaný nárok: 300000,00 € s príslušenstvom

ExekuČnýtitul: N105/2018, Nz6232/2018, NCRls6328/2018, ktorývydalJUDr. lubomírVlha, notár dňa27.2.20t8, právoplatnýdňa
1.1.1970, vykonatel'ný dňa 21.10,20],8

Poverenie vydal; okresný súd Banská Bystrica dňa ].9.2.2019 pod číslom ECL|:SK:oSBB:2019:6119201315,1

vydávam

Oznámenie o dražbe hnutel'ných vecí

. termín konania dražby - dňa 1.4.2019 o 14:00 hod.

. miesto konania dražba - Elektrárenská ul. 1394/4, Bratislava - skladové priestory povinného
r predmet dražby: (d'alej aj len "vec" alebo "veci")

Titl.
Hsd (A

regálový systém vol'ne stojaci

regálový systém vol'ne stojaci paletový

vozík elektrický Gekkon

chladnička príručná Liebherr

chladnička príručná Liebherr

chladnička príručná Westfrost - súbor

chladnička vol'ne stojaca - walk-in

chladnička vo|'ne stojaca - walk-in trojdverová

chladnička vol'ne stojaca - walk-in Tittl

skriňa plechová zatváracia

skriňa plechová zatváracia (ý

skriňa plechová zatváracia šatníková - súbor

switch

EUR palety - súbor

vozík malý - súbor

paletový vozík

kovový rebrík
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obalový materiál - kartón, plast

elektrocentrála

Veci budú dražené ako súbor vecí, najnižším podaním bude celková cena súboru, Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa
neurobilo vyŠŠie podanie. Exekútor udelípríklep dražitel'ovi, ktorý urobínajvyššie podanie. Ak sa neurobilo vyššie podanie, t.j, v
prípade rovnosti podaní, rozhodne exekútor o dražitel'ovi, ktorému bude udelený príklep žrebom. Vydražitel'musí najvyššie
podanie ihned'zaplatiť, ak to neurobí, draží sa vec znovu, ale bez jeho účasti.

V prípade, ak sa na jednotlivé predmety dražby nenájde záujemca, t,j. dražby konkrétnej veci sa nezúčastní žiadna osoba alebo
táto neurobí ani najnižšie podanie, súdny exekútor vyh|ási dražbu v tejto časti za bezúspešnú, v súlade s ust. § ].26 ods. 2
Exekučného poriadku.

Vecisa predávajú ako stoja a ležia, vydražitel' je povinnýtieto prevziať a odstránitz moiesta, kde sa nachádzajú, do 3 pracovných
dní od dňa dražny.

V prípade, ak bude dražba vyhlásená vo vztahu k niektorým draženým veciam za bezúspešnú, ako súdny exekútor

vydávam

Oznámenie o opátovnej dražbe hnute!'ných vecí

. termín konania dražby - dňa 1.4.2019 o 15:00 hod.

. miesto konania dražba - Elektrárenská ul. l394l4, Bratislava - skladové priestory povinného

o predmet dražby: (d'alej aj len "vec" alebo "veci")

regálový systém vol'ne stojaci

regálový systém vol'ne stojaci paletový

vozík elektrický Gekkon

chladnička príručná Liebherr

chladnička príručná Liebherr

chladnička príručná Westfrost - súbor

chladnička vol'ne stojaca - walk-in

chladnička vol'ne stojaca - walk-in trojdverová

chladnička vol'ne stojaca - walk-in Tittl

skriňa plechová zatváracia

skriňa plechová zatváracia

skriňa plechová zatváracia šatníková - súbor

sWitch

EUR palety - súbor

vozík malý - súbor b
paletový vozík

kovový rebrík

obalový materiál - kartón, plast

elektrocentrála

Najnižšie podanie tvoria 2/3 odhadnej ceny súboru vecí, Veci budú dražené ako súbor vecí, pričom najnižším podaním budú 2/3



a

odhadnej ceny súboru vecÍ. DraŽitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. Exekútor udelí príklep
draŽitel'ovi, ktorý urobí najvyššie podanie. Ak sa neurobilo vyššie podaníe, t.j, v prípade rovnosti podaní, rozhodne exekútor o
draŽitel'ovi, ktorému bude udelený príklep žrebom. Vydražitel' musí najvyššie podanie ihned'zaplatiť, ak to neurobí, draží sa vec
znovu, ale bez jeho ÚČasti. V prípade, ak sa na jednotlivé predmety 1ražby nenájde záujemca, t.j. dražby konkrétnej veci sa
nezúČastní Žiadna osoba alebo táto neurobí ani najnižšie podanie, súdny exekútor vyhlási dražbu v tejto časti za bezúspešnú, v
súlade s ust, § ],26 ods. 2 Exekučného poriadku. V prípade, ak sa na predmet dražby nenájde záujemca, t.j. dražby sa nezúčastní
Žiadna osoba a súdny exekútor vyhlási dražbu za bezúspešné, bude súdny exekútor postupovať v súlade s ust. § 126 ods, 3
Exekučného poriadku.

Vecisa predávajú ako stoja a ležia, vydražitel' je povinnýtieto prevziať a odstrániťz moiesta, kde sa nachádzajú, do 3 pracovných
dní od dňa dražny.

Poučenie: Proti tomuto oznámeniu nie je prípustný opravný prostriedok,

JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor
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