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Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor

Exekútorsjky
m úrad Banská Bystrica so sídlom Horná 23, P. O. Box 199, PSC 974 01

tel.1 048/471 73 73, fax. 048/471 73 74, e-mail: jozef.deak@ske.sk

nodois

1107/2014-111

EX 1107/2014

mu

Oznámenie
o drazbe hnutel'nej veci a opatovnej drazbe hnutel'nej veci
V zmysle ust. § 125 ods. 3 zákona c. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekucnej cinnosti a o
zmene a doplnení d'alsích zákonov v znení neskorsích predpisov (d'alej len Exekucny poriadok)
tymto oznamujem termíny drazby spísanych hnutel'nych veci:

1/Motorovévozidlo:

RENAULT KANGOO, ECV: KE-709DY, VIN: VF1KCR7BF32702335

Termín drazby:

14.01.2015 o 9,00 hod.

Miesto konania drazby:

Exekútorsky úrad Mgr. Jozefa Deáka, Horná 23, Banská Bystrica

VH - najnizsie podanie:

1.100,00 EUR

Vseobecná hodnota hnutel'nej veci bola stanovená Znaleckym posudkom c. 3/2015 zo dña 08.01.2015,

ktory bol vypracovany znaleckou organizáciou Znalex s.r.o., ICO: 36 044 776, Hronská 1, 960 01
Zvolen.
*pozn. (vady vozidJa): Motorové vozidlo sa nachádza v Budulove - Moldava nad Bodvou, potrebná vymena

stabilizátora riadenia, oprava vonkajsích trhlín a poskodení karosérie, poskodené l'avé spatné zrkadlo, chyba
rezervné koleso, nutná oprava alternátoru.

2/ Prives nákladnv speciálnv:

IFOR, ECV: KE-620YL, VTN: SCK716EEC00098082

Termín opatovnej drazby:

14.01.2015 o 9,15 hod.

Miesto konania drazby:

Exekútorsky úrad Mgr. Jozefa Deáka, Horná 23, Banská Bystrica

VH - najnizsie podanie:

166,67 EUR

*pozn.: prives sa nachádza v Budulove - Moldava nad Bodvou,

Najnizsie podanie v zmysle ust. § 126 ods. 2 Exekucného poriadku tvoria 2/3 ceny urcenej

v spojení s ust. § 122 Exekucného poriadku.
POUCENIE

Exekútor udelí príklep drazitel'ovi, ktory urobí najvyssie podanie, a ak sa neurobí vyssie

prípustné podanie, rozhodne exekútor zrebom, komu sa má príklep udelit'. Vydrazitel' musí
najvyssie podanie ihned' zaplatit'; ak to neurobí, drazí sa vec znova, ale bez jeho úcasti.

Prechodom vlastníctva na vydrazitel'a zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného
s~\

predpisu tykajúce sa záloznych práv tym nie sú dotknuté.

V Banskej Bystrici dña 08.01.2015
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Mgr. Jozef Deált ¡'
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Za správnosf:

JUDr. Mraial Lepies, exekútorsky koncipient
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