JUDr. Michala Birková, súdny exekútor
Exekútorský úrad Banská Bystrica so sídlom Lazovná 20, PSČ 974 01,
tel.: 048/418 0942, 0904 66 00 85, e-mail: michala.birkova@ske.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Č.Ú.: SK3502000000003210003051, BIC (SWIFT): SUBASKBX

404EX 456/18
0000000338066

Oznámenie
o dražbe hnuteľných vecí
V zmysle ust. § 125 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z. osudných exekútoroch a exekučnej činnosti
a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“)
týmto oznamujem,
že dňa 02.05.2019 o 10,00 hod.
sa v priestoroch Exekútorského úradu súdneho exekútora JUDr. Michala Birková, Lazovná 20, 974
01, Banská Bystrica bude konať dražba hnuteľných vecí:
1/ IVECO DAILY, E.Č.: LC905BF, VIN: ZCFC35D1005632211, r.v.: 2006 , farba: Červená, počet
najazdených km: 568.000 km;
Všeobecná hodnota predstavuje sumu
4.000,00 EUR;
Závady:
1, vozidlo má neúplnú ložnú plochu a nemá bočnice
2, predná kapota je poškodená a nemá uzáver kapoty
3, nefunguje osvetlenie /bočné obrysové svetlá, brzdové svetlá, snímač elektriky je poškodený a
vykazuje chyby/
4, čap uloženia spojkového pedála a brzdového pedála je opotrebovaný a nespína snímač spojky
5, nefunguje mechanizmus vysúvania pravého okna
6, nefunguje klíma a nezávislé kúrenie
7, deravý výfuk a nefunkčný PDF filter
8, diferenciál je opotrebovaný, pri rýchlosti 60-80 chveje s vozidlom
9, nie je zapojené ABS
2/ PRÍVES NÁKLADNÝ: TÉMA CAR, E.Č.: LC202YF, VIN: SWH2M035SEH027544, r.v.: 2015
, farba: Šedá
Všeobecná hodnota predstavuje sumu
600,00 EUR.
POUČENIE
Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobí vyššie
prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu sa má príklep udeliť. Vydražiteľ musí
najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.
Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného
predpisu týkajúce sa záložných práv tým nie sú dotknuté.___
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Na všetky protokoly v tejto veci uveďte číslo konania 404EX 456/18.

