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Oznámenie
o drazbe inych majetkovych práv
V zmysle ust. § 113 v spojení s § 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'aiej ien Exekucny poriadok)
tymto oznamujem,

ze dña 23.05.2016 o 9,00 hod.

sa v priestoroch exekútorského úradu súdneho exekútora Mgr. Jozef Deák, Exekútorsky úrad Banská
Bystrica so sidlom Horná 23 bude konat* dra/.ba spísanych inych majetkovych práv:
Vseobecná

Názov iného majctkového prava

Pocet

hodnota VSH
(EUR)

1.

Pravo súfazenia FK LAFC Lucenec v súfazi - Tipos III. liga skupína stred
dospelí

1

660,00

2.

Pravo súfazenia FK LAFC Lucenec v sút'azi - II. liga U19 - starsí dorast a
U17 -mladSí dorast

1

660,00

3.

Pravo súfazenia FK LAFC LuCenec vsúfazi - II. liga skupina JUH UI5 sfarsí ziaci a U13 - miada! ziaci

1

660,00

4.

Pravo súfazenia FK LAFC Lucenec v súfazi - II. liga zeny vychod

1

660,00

5.

Pravo súfazenia klubu FK LAFC Luéenec v sút'azi - Súfaz prípraviek
Obíastny futbalovy zvaz Luüenec

1

660,00

6.

■

Registradle pravo klubu FK LAFC Lucenec

Spolu

1

100,00

6

3.400,00 EUR

*poz.n.: iné majetkové prava sa drazia ako súbor

Vseobecná hodnota inych majetkovych práv bola stanovená v zmysle ust. § 122 Exekucného poriadku, ktory
ustanovuje: ..Spiscmé veci sa odhadnú. Vykoncmie odhadu zabezpecí exekútor pñbraúm znalca;
vjednoduchych prípadoch, ked' predpokladaná cena veci neprevysuje sumid 665,00 EUR, stací odhad
vykonany exekútorom pri súpise veci. "
POUCENIE

■;■'.

Exekutor udelí príklcp 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 iné majetkové pravo znova, ale bez jeho úcasti.
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