EXEKÚTORSKY ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
MICINSKÁ CESTA 35, SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. PETER KOHÚT,

Micinská cesta 35; c.t. 048/4142042*4. 4147285 E-podatel'ña; exekutorskvurad.pk(a)gmail.eom
c.sp. EX 162/14 PK

OZNÁMENIE TERMÍNU DRAZBY
HNUTEENÉHO MAJETKU

spísaného v exekucnom konaní vedenom na Exekútorskom úrade JUDr. Petra Kohúta v prospech
oprávneného Peter Kvoriak, nar.: 13.7.1965, Tatranská 73, 974 11 Banská Bystrica v zast. JUDr.
Ivan Heger - advokát, Na Troskách 3, 974 01

Banská Bystrica

proti povinnému Peter Vataman,

státny obcan SR, nar.: 26.6.1965, Rázusova 43, 977 01 Brezno oznamujem tymto podl'a § 125 ods. 3.
zák. NR SR c. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch aexekucnej cinnosti v znení aozmenách
neskorsích zákonov (Exekucny poriadok) v súlade s § 125 ods. 1. Exekucného poriadku drazbu
hnutel'nych vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného.

Termín drazby : 10.4.2015

Miesto drazby : Exekútorsky úrad Banská Bystrica. Micinská cesta 35
Cas drazby : 14,00 hod.
Podmienky drazby:

1./ Drazená vec sa preda za najvyssie podanie. Drazitelia sú svojimi podaniami
viazaní, az pokial' nebolo dañé vyssie podanie. Vyska najvyssieho podania nie je obmedzená.
Vyssie podanie od predchádzajúceho sa prevedie zdvihnutím ruky a oznámením ceny.

Exekútor oznámi pred zacatím drazby min. sumu o ktorú sa móze zdvihnúf cena. Ak tak
neurobí móze sa zdvihnúf o akúkol'vek sumu. Ak najvyssie podanie urobili viacerí drazitelia
rozhodne o vydrazitel'ovi zreb. Zrebovanie vedie exekútor, zrebuje nezávislá osoba.
2.1 Drazitel'ovi, ktory urobí najvyssie podanie, udelí exekútor príklep. Pred udelením
príklepu exekútor najmenej 3x vyvolá najvyssie podanie a vyzve na zvysenie ceny.
Vydrazitel' musí najvyssie podanie zaplatif ihned' v hotovosti, ak tak neurobí, drazí sa vec
znova bez jeho úcasti.

3.1

Prechodom

vlastníctva na vydrazitel'a zanikajú závady viaznúce na veci,

ustanovenia osobitného predpisu o rezime záloznych práv tym nie sú dotknuté.
4./ Exekútor a povinny nesmú drazif.

5./ Vydrazitel' zaplatení najvyssie podania ihned' po udelení príklepu aprevezme si
vydrazené veci.

Zoznam drazenych vecí:
názov veci:

najnizsie podanie:

Motocykel ZNEN (cínska vyroba) - skúter, objem 244,3 cm3, EC: BR 261AD;
cierna farba; motocykel je funkcny, bez batérie

449,00 €

V Banskej Bystrici dña 30. 3. 2015
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