EKEKIJIORSSCY ÚRAD BANSKÁ BYSTRSCA
SÚDMY EXEKÚTOR JIIDr. ftóBIO M1CÁK
Kollároua 39,914 01 Banská Bystríca, tei./fax: 048/51513 82
c. sp. EX 71/13

DRAZOBNÁ VYHLÁSKA
NA DRAZBU MNUTECNÉHO MAJETKU

Termín drazby:
Miesto drazby.

Obhliadka:

12.1.2015 o 10,00 hod.

Exekútorsky úrad, Kollárova 39, Banská Bystrica
9.1.2015 o 10,00 hod., prípadne Vi hod. pred drazbou
Exekútorsky úrad, Kollárova 39, Banská Bystrica

1. Drazcná vec sa preda za najvyssie podanie. Drazitelia sú svojimi podaniami viazaní, ak sa neurobilo
vyssie podanie.

2.

3

4.

5.

Vyska ceny nie je obmcdzená.

DraíitePovi ktory urobf najvyssie podanie. udclí exekútor príklep. Pred udelenim pr.klepu exekutor
vyzvc na zvysenie ceny. Drazitef musí najvyssie podanie zaplatif ihnecf v hotovosti, ak tak neurobí,
drazí sa vec znova, ale bezjeho úcasti.

Na poziadanie exekútor vydá vyclrazitel'ovi potvrdenie o nadobudnutí veci vydrazením.

Prechodom vlastníctva na vydrazitefa zanikajú závady viaznuce na veci, ust. § I51ma Obcianskeho

zákonníka tykajúce sa záloznych práv tyni nie sú dotknutc.
6.

Exekútor a povinny nesmú draz.it'.

8.
9.
10.
11.

Minimálnu sumu, o ktorú sa móze cena zvysit". oznámi exekútor pred zacatím drazby.
Ak najvyssie podanie urobili viacerí drazitelia. rozhodne o drazitel'ovi zreb.
Drazené veci budú pred drazbou a pocas drazby vystavené v sídle súdneho exekútora.
Vydrazitel" si po zaplatení najvyssieho podania prevezme vydrazené veci ihned' alebo po dohode s

7.

Vyssie podanie od predchádzajúceho sa uskutocní zdvihnutím ruky a oznámením ceny.

exekútorom do 2 dní po ukoncení drazby.

Vvvolávacia cena (s DPH)

Názov veci

1 487,00 EUR

SKODA OCTAVIA Combi 1U 1.6, ECV: PP - 123CG

rok vyroby 2001, objem 1 595,00 cníl farba modrá,

vykon 74 kW, najazdené 250 850 km,
osvedeenie o emisnej a technickej kontrole platné do 11.2.2015

V Banskej Bystrici dña 15.12.2014
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JUDr. Mario Micák
súdny exekútor
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Za správnost": Mihálik
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Roz-dePovník (§ 125 ods. 3 Exekucného priadku):

1ESTSKY ÜRAO
SKA BYSTRÍCA
Vyvesené dña:
Zvescné dña:

1.

oprávneny

2.

povinní 1./. 2./, 3./, 4./ ,

3.

Mesto Banská Bystricay

4.

úradná tabul'a súdneho exekútora

5.

spis

,

- 2. JAN. 2015

