EXEKÚTORSKY ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
SÚDNY EXEKUTOR JUDr. MARIO MICflK
Kollárova 39,97a 01 Banská Bystrica, teL/fax: 048/41513 82

c. sp. EX 559/06

DRAZOBNA VYHLASKA

NA DRAZBU HNUTEENÉHO MAJETKU

Termín drazby:

24.6.2016 o 9,00 hod.

Miesto drazby:

Exekútorsky úrad, Kollárova 39, Banská Bystrica

Obhliadka:

23.6.2016 o 9,00 hod., prípadne i4 hod. pred drazbou
Exekútorsky úrad, Kollárova 39, Banská Bystrica

1.

Drazená vec sa preda za najvyssie podanie. Drazitelia sú svojimi podaniami viazaní, ak sa neurobilo
vyssie podanie.

2.

Vyska ceny nie je obmedzená.

3.

Drazitel'ovi, ktory urobí najvyssie podanie, udelí exekutor príklep. Pred udeiením príklepu exekutor
vyzve na zvysenie ceny. Drazitel' musí najvyssie podanie zaplatif ihned' v hotovosti, ak tak neurobí,
drazí sa vec znova, ale bez jeho úcasti.
Na poziadanie exekutor vydá vydrazitei'ovi potvrdenie o nadobudniítí veci vydrazením.
Prechodom vlastníctva na vydrazitePa zanikajú závady viaznuce na veci, ust. § 15lina Obcianskeho
zákonníka tykajúce sa záloznych práv tym nie sú dotknuté.

4.
5.
6.

Exekutor a povinny nesmú drazif.

7.
8.
9.
10.
11.

Vyssie podanie od predchádzajúceho sa uskutocní zdvihnutím ruky a oznámením ceny.
Minimálnu sumu, o ktorú sa mole cena zvysit', oznámi exekutor pred zacatím drazby.
Ak najvyssie podanie urobili viacerí drazitelia, rozhodne o drazitel'ovi zreb.
Drazené veci budú pred drazbou a pocas drazby vystavené v sídle súdneho exekútora.
Vydrazitel' si po zaplatení najvyssieho podania prevezme vydrazené veci ihned' alebo po dohode s
exekútorom do 2 dní po ukoncení drazby.

Názov veci

Vyvolávacia cena (s DPH)

CITROEN BERLINGO 2.0 HDi, EVC BR - 373 AO

318,00 EUR

rok vyroby 2003, objem 1 997 cm3, farba strieborná metaliza,
vykon 66 kW, najazdené 279 225 km, 1. majitel',
osvedcenie o EK aTK-neplatné, nepojazdné od 21.7.2009

V Banskej Bystrici dña 31.5.2016
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