EXEKÚTORSKY
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BANSKÁ
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0000002845456

OZNÁMENIÉTfRMÍNlÍDRAZBY HNÜTEIfN^CH VECÍ

V súlade s ustanovením § 125 ods. 3 zákona c. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekucnej cinnosti
(Exekucny poriadok) a o zmene a doplnení d'alsích zákonov a na základe:
1.

vykonatel'ného exekucného titulu - platobny rozkaz c.10Ro/298/2014-73 zo dña 05.03,2015, ktory vydal
Okresny súd Zvolen, ktorym sa ukladá povinnému - Luboslav Lepácek, nar.: 06.03.1967, Námestie SNP
4/7, 960 01 Zvolen,

2.

návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zo dña 03.06.2015 na vymozenie
- pohíadávky vo vyske 1 229,60 EUR s príslusensívom
- trov exekúcie

3.

poverenia na vykonanie exekúcie c. 15Er/305/2015, ktoré vydal Okresny súd Zvolen dña 12.08.2015,
oznamujem, ze dña 15.02.2016 o 10.00 hod.

v Banskej Bystrici - v sídle Exekútorského úradu
sa uskutocní drazba hnutel'nych vecí.

Obhliadka drazenych hnutel'nych vecí nie je mozná pretoze sa jedná o strelné zbrane, ktoré sú zaistené
Poiicajnym zborom SR a nachádzajú na oddelení zbraní a streliva OR PZ SR vo Zvolene. Pred vykonaním drazby
dña 15.02.2016 vcase od 9.30 hod do 10.00 hod. je mozné v sídle exekútorského úradu nazriet' do znaleckého
posudku, kde sú jednotlivé zbrane ohodnotené, podrobne popísané a odfotené.
Súpis drazenych hnutel'nych vecí:
por. c.

1.

cena

nazov

Samonabíjacia pisto!', typ CZ 75D Compací, cal. 9mm
Luger, vyrobca Ceská zbrojovka Uhersky Brod, CR, vyr. c.

cisio zn. posudku

450,00 EUR

1/2016

1.000,00 EUR

1/2016

G2650, rokvyroby2001
2.

Opakovacia guíovnica, znacka

CZ UB 550, cal. 7x57,

vyrobné cislo F7811, rok vyroby 2000, vyrobca Ceská
zbrojovka Uhersky Brod, CR, s prislusensívom

Vprípade,

ze

sa

na

ntektorú

vec

nenájde

kupec,

prikazujem

opátovnú

drazbu

na

den 22.2.2016 o 10.00 hod. v sídle exekútorského úradu s tym, ze najnizsie podanie tvoria dve tretiny odhadnej
ceny.

V Banskej Bystrici, dña 21.01.2016
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