Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor
Exekútorsky úrad Banská Bystrica so sídlom Homá 23, P. O. Box 199, PSC 974 01

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

605/2013-57

EX 605/2013

iiii

Oznámenie
o opatovnej drazbe hnuteFnych veci
V zmysle ust. § 125 ods. 3 v spojení s ust. § 126 ods. 2 zákona c. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekucnej cinnosti a o zmene a doplnení d'alsích zákonov v znení neskorsích predpisov (Exekucny
poriadok)

tymto oznamujem, ze dña 06.03.2015 o 9,00 hod.

sa v priestoroch exekútorského úradu súdneho exekútora Mgr. Jozefa Deáka, Horná 23, Banská Bystrica
bude konat'

opátovná drazba hnutel'nej veci, ktorej najnizsie podanie v zmysle ust. § 126 ods. 2 Exekucného
poriadku tvoria 2/3 ceny stanovenej odhadom súdneho exekútora.

REMAULT CLIO THALIA, ECV: MI-313CU, VIN: VF1LB0BC526285805
Vseobecná hodnota - najnizsie podanie: 300,00 EUR

*poz.: (vady vozidla): nezistená vada riadiacej jednotky - porucha imobilizéra; poskodená karoséria po nehode;

nefimguje vnútorné vyhrievanie vozidla; nad miera veku vozidla opotrebovany interiér.

Vseobecná hodnota hnutel'nej veci bola stanovená v zmysle ust. § 122 Exekucného poriadku, ktory
ustanovuje: ,,Spísané veci sa odhadnú. Vykonanie odhadu zabezpecí exekútor pribratím znalca;

vjednoduchych prípadoch, ked' predpokladaná cena veci neprevysuje sumu 665,00 EUR, stací odhad
vykonany exekútorom pri súpise veci. "
POUCENIE

Exekútor udelí príklep drazitePovi, 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 predpisu

tykajúce sa záloznych práv tym nie sú dotknuté.

V Banskej Bystrici dña 04.03.2015

Mgr. Jozef Deák
súdny exekútor

MESTSKY ÜRAD

Poznámka:

Za správnosf:

Na vsetky protokoly v tejto veci uved'te císlo konania EX 605/2043. BANSKA
Vyvesené dña:
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-5. MAR. 2015

Zvescné dña:

L

podjjís

Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor
Exekútorsky úrad Banská Bystrica so sídlom Horná 23, P. O. Box 199, PSC 974 01

tel.: 048/471 73 73, fax. 048/471 73 74, e-mail: jozef.deak@ske.sk
EX 2780/2014
2780/2014-33

Oznámenie
o 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,

ze dña 06.03.2015 o 9,30 hod.

sa v príestoroch exekútorského úradu súdneho exekútora Mgr. Jozefa Deáka, Exekútorsky úrad
Banská Bystrica so sídlom Horná 23 bude konat' drazba spísanej hnutel'nej veci:
Prives zn. MARO, VIN: TKMM1020031MR2357
Vseobecná hodnota - odhad súdneho exekútora: 250,00 EUR
*pozn.: prives má nefunkcné brzdy a smerové svetlá

Vseobecná hodnota hnutel'nej veci bola stanovená v zmysle ust. § 122 Exekucného poriadku, ktory
ustanovuje: ,,Spísané veci sa odhadnú. Vykonanie odhadu zabezpecí exekútor pribratím znalca;

vjednoduchych prípadoch, ked'predpokladaná cena veci neprevysuje sumu 665,00 EUR, stací odhad
vykonany exekútorom pri súpise veci. "
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
predpisu rykajúce sa záloznych práv tym nie sú dotknuté.
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Mgr. Jozef Deák

súdny exekútor
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