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DRAŽOBNÁ   VYHLÁŠKA 
 

     V súlade s ustanovením § 125 a nasl. zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov týmto súdny exekútor JUDr. 

Jaroslav Straka          

                                                           v  y  h  l  a  s  u  j  e  
 

TERMÍN DRAŽBY HNUTEĽNÝCH VECÍ 
 

I. 

Čas a miesto dražby 

     Dražba hnuteľných vecí sa bude konať dňa 27.9.2019 v čase od 9:00 hod. v mieste sídla 

exekútorského úradu JUDr. Jaroslava Straku, súdneho exekútora na Račianskej ulici č. 66, 5. Posch., 

831 02 Bratislava. 

II. 

Predmet dražby a cena 

     Predmetom dražby budú spísané hnuteľné vecí  povinného Premium Trading s.r.o., Karpatské 

námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava,  IČO: 50248791 
  

1. plechová skriňa 4ks cena stanovená súdnym exekútorom...á 40€ kus....................tj spolu 160€ 

2.  biela malá skrinka (dvere z oboch strán, chýbajúce poličky vnútri) cena stanovená súdnym 

exekútorom.................10€ 

3.  šedé kuchynské skrinky, 2ks, cena stanovená súdnym exekútorom á 15€ kus................tj. spolu 30€ 

4.  skrinka rozdelená na 25 úložných priestorov (chýbajúce kľúče, zamknuté niekt.časti) cena stanovená 

súdnym exekútorom.........................................30€ 

5.  vysoké biele skrinky, s poličkami, 3ks, cena stanovená súdnym exekútorom á 20€ kus 

......................................tj.  spolu 60€ 

6.  4ks "stolíkov"- resp. dvoch spojených kusov dreva, pripevňujúce sa o stenu..................10€ 

7. používaná žinenka červená, cena stanovená súdnym exekútorom.....10,00 EUR 

8. používaná žinenka béžová, cena stanovená súdnym exekútorom.....10,00 EUR 

9. drevená rebrina, ošúchaná, cena stanovená súdnym exekútorom...10,00 EUR 

10. vešiaky 10 kusov, cena stanovená súdnym exekútorom...10,00 EUR á kus 

  

 

Hnuteľné veci sa budú dražiť jednotlivo, podľa poradia. Stanovená cena je zároveň najnižším 

podaním. 

III. 

Zaplatenie najvyššieho podania 

     Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné 

podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie 

podanie ihneď, ak to neurobí, draží sa vec znovu, ale bez jeho účasti. 

      

 

 

 

 



IV. 

Podmienky účasti na dražbe 

     Prezentácia účastníkov dražby je stanovená na 08:50 hod. v mieste konania dražby. Právo dražiť 

majú fyzické a právnické osoby okrem osôb uvedených v § 144 ods.3 Exekučného poriadku. Dražiteľ 

je povinný preukázať sa : 

- dokladom totožnosti 

- v prípade právnickej osoby sa vyžaduje overená kópia výpisu z obch. registra (nie starší ako 2 

mesiace) a overená plná moc podpísaná štatutárnym orgánom spoločnosti 

- v prípade fyzickej osoby - podnikateľa overená kópia živnostenského listu 

 

Záujemcovia, bližšie informácie na tel.č.: 02/ 3210 9179. Foto dražených vecí je k nahliadnutiu 

v exekútorskom úrade. 

 

 

V Bratislave dňa 6.9.2019 

 

                                                                                               JUDr. Jaroslav Straka 

                                                                                                    súdny exekútor 

 

 

 

 

 

 

Dražobná vyhláška sa doručí:  

- oprávnenému 

- povinnému 

- obci, v ktorej sa bude konať dražba 

- spis + zverejnenie na úradnej tabuli 
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