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so sídlom CSA 23, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 043/4224115, Web: www.liscak.sk. email: iozef.liscakfo)ske.sk

ICO: 42012040, DIC: 1077348591, IC DPH: SKI077348591
Ucet: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK57 5600 0000 0030 1413 7001, SWIFT kód BIC: KOMASK2X
Vyhláska
o opátovnej drazbe hnutel'nych vecí
(podTa § 125 a nasl. Exekucného poriadku)

Oznamujem, ze na základe exekucného titulu vykonatel'ného exekucného titulu na peñazné
plnenie platobny rozkaz 5. 10Rob/468/2011 zo dña 4.11.2011, vydaného Okresnym súdom
Zilina

sa bude konat' dña 20.4.2016 o 10,00 hod.

v Exekútorskom úrade JUDr. Jozefa Liscáka,
so sídlom CSA 23,974 01 Banská Bystrica,
opatovná drazba hnutel'nych vecí
Predmet drazby:

1. Opakovacia gul'ovnica BLASER R 93, kaliber 8x68 S , vyrobné císlo: 9/225930, vyrobné

císlo závomíka 99B007785 znízeny na hodnotu 1.300,00 EUR,

slovom ,,jcdentisíctristo EUR" s DPH

2. Broková dvojka CZ Ringneck, kaliber 12/76 - 12/76, vyrobné císlo baskule: 12C3759
vyrobné císlo hlavñového zvazku: 12C3759 bez príslusenstva znízen^ na hodnotu 347 Eür'
slovom «tristostyridsat'sedem EUR" s DPH.

3. Zlamovacia jednovystrelová gul'ovnica BLASER K95, kaiiber 8x57 IRS, vyrobné císlo
baskule:3B016119 vyrobné císlo hlavne 3/101825 s kufríkom bez príslusenstva znízeny na

hodnotu 2.959 EUR, slovom ,,dvetisícdevát'stopat'desiatdevat' EUR" s DPH.
4. Hlavné Éasti opakovacej gul'ovnice BLASER R 93, kaliber 30-06 Spring., vyrobné císlo:
9/225473, vyrobné císlo závomíka 9B046933 znízeny na hodnotu 704 EUR,

slovom ,,sedemstostyri EUR" s DPH.

Vseobecná hodnota hnutel'nych vecí 1. az 4. bola urcená Znaleckym posudkom
c.1/2016 zo dña 16.2.2016, ktory bol vyhotoveny Martinom Jurcom, znalcom v znaleckych
odboroch Strelné zbrane avybusniny, odvetie strelné zbrane, na sumu vcelkovej hodnote
7964 EUR vrátane DPH, slovom sedemtisíc devafstosesfdesiatstyri eur. Vzhl'adom ktomu,
ze pri hnutel'nych veciach c. 1 az c. 4 ide o opakovanú drazbu, súdny exekútor postupoval
v súlade s § 126 ods. 2 Ex. por. a hodnotu hnutefriych vecí znízil tak, ze najnizsie podanie

tvorí 2/3 odhadnej ceny.

Spósob zaplatenia najvyssieho podania je v hotovosti, alebo vkladom na úcet súdneho
exekútora JUDr. Jozefa Liscáka císlo SK57 5600 0000 0030 1413 7001, ktory je vedeny
v Prima banke Slovensko, a. s., pobocka vMartine (SWIFT kód BIC- KOMASK^X^i

VS: 164812.

^^^)

Vyzyvam

1. vsetkych, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyssie podanie, aby uviedli vysku
svojich nárokov aj s príslusenstvom ku dñu termínu drazby a preukázali ich listinami; inak
sa na ich nároky bude prihliadaf len podía obsahu spisov;

2. veritel'ov,

aby

vyhlásili,

ci

ziadajú

zaplatenie v hotovosti; ak nepoziadajú

o

zaplatenie v hotovosti pred termínom drazby, vydrazitel' moze dlh prevziaf;
3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúsfajú drazbu, preukázali pred zacatím

drazby, inak takéto prava nebudú uplatnené na ujmu vydrazitel'a.
Upozornenie

Osoby, ktoré majú k drazenym hnutel'nym veciam

predkupne

pravo,

móáu toto pravo

uplatnif len na drazbe ako drazitelia. Udelením príklepu predkupne pravo zaniká.
V Banskej Bystrici dña 6.4.2016

)r. Joze Liscák

súdny exdkútor
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Drazobná vyhláska sa dorucí:
- osobám a orgánom uvedenym
v § 125 ods. 3 Exekucného poriadku
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