EXEKUTORSKY URAD BANSKA BYSTRICA
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. PETER KOHÚT,

Micinská cesta 35; c.t. 048/4142042*4,4147285 , E-podatePña: exekutoskvurad.nkía) email.com
c.sn. EX 281/15-K

Mestsky úrad Eanská Bystrica

°T, ..„) I"12'
Prilohy/listy:

tíZNÁMENIE TERMÍNU DRAZBY

0000005456345

HNUTEENÉHO MAJETKU

Vybavuje:

spísaného v exekucnom konaní vedenom na Exekútorskom úrade JUDr. Petra Kohúta v prospech
oprávneného Geis SK s.r.o., Trñanská 6, 960 01 Zvolen, ICO: 31324428 zast. GABE - BB, s.r.o.,
advokátska kancelária, Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica

proti povinnému

Jan Izdinsky

Perfekt Plus, 9.mája 517/42, 987 01 Poltár, ICO: 32629893, nar.: 29.05.1974, oznamujem tymto
podl'a § 125 ods. 2. zák. NR SR c. 233/1995 Z.z. o sddnych exekútoroch a exekucnej cinnosti vznení
platnom do 31.3.2017 (Exekucny poriadok) v súlade s § 125 ods. 1. Exekucného poriadku drazbu
hnutel'nych vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného.

Termín drazby :

18.12.2017

Miesto drazby :

Exekútorsky úrad Banská Bystrica

Cas drazby :

10,00 hod.

Podmienky drazby:

1./ Drazená vec sa preda za najvyssíe podanie. Drazitelia sú svojimi podaniami viazaní, az
pokial' nebolo dañé vyssie podanie. Vyska najvyssieho podania nieje obmedzena.

Vyssie podanie od

predchádzajtíceho sa prevedie zdvihnutím ruky a oznámením ceny. Exekútor oznámi pred zacatím
drazby min. sumu o ktorú sa móze zdvihnút' cena. Ak tak neurobí móze sa zdvihnút' o akúkol'vek

sumu. Ak najvyssie podanie urobili viacerí drazitelia rozhodne o vydraziteí'oví 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.
37

Prechodom

vlastníctva na vydrazitel'a zanikajú závady viaznúce na veci, ustanovenia

osobitného predpisu o rezime záloznych práv tym nie sú dotknuté.

47 Exekútor a povinny nesmú drazif.

57 Vydrazitel' si po zaplatení najvyssieho podania

prevezme vydrazené veci ihned' po

udeleni prfldepu. Pokial' sa jedná o vec vacsieho objemu, ktorú nieje mozné prevziat' ihned', dohodne
sa vydrazitel' o termine jej prevzatia s exekútorom.

Zoznam drazenych vecí:
Názov veci:

najnizsic podanie:

FORD KA, osobné vozidlo, EC: PT933AH
farba: strieborná metaliza svetlá

500,00 EUR

V Banskej Byslrici dña 12.12.2017
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JUDr. PETER KOHUT
súdny exekútor

