
Súdny exekútor JUDr. René Matuška
Exekútorský úrad Prievidza
IČO: 36122050, IČDPH: SK 1044243486
Mariánska 35, 971 Ol Prievidza,
Tel. 046/5427132 Tel./Fax: 046/5424955

EX 1224110
OZNÁMENIE O DRAŽBE HNUTEĽNEJ VECI

V zmysle § 125 Exekučného poriadku oznamujem, že dňa 8.12.2017 o 9,00 hod sa v sídle
Exekútorského úradu v Prievidzi bude konať dražba hnuteľných vecí exekvovaných na uspokojenie
pohľadávky oprávneného na základe:
- vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie - platobný rozkaz: č.k.14Rob/72/2010, ktorý
vydal Okresný súd v Prievidzi dňa 30.04.2010 a ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným dňa
22.05.2010
- návrhu oprávneného Bendula Mikuláš, IČO:37544110, Tomášikova 384, 049 16 Jelšava na
vykonanie exekúcie EX 1224110, zo dňa 07.06.2010
- poverenia na vykonanie exekúcie, ktoré vydal Okresný súd Prievidza dňa 29.07.2010, pod č.
5307*071857
- upovedomenia o výške určenej ceny hnuteľnej veci zo dňa 28.11.2017
- exekučného príkazu na vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí zo dňa 27.11.2017

v exekučnom konaní povinného: Solár Tibor - LESPA, Družby 683/9, 972 12 Nedožery - Brezany ,
IČO:34 960 317, nar. 13.3.1971, spísaných povinnému podľa súpisu hnuteľných vecí zo dňa
6.6.2011, na základe ktorého sa bude dražiť postupne a jednotlivo každá hnuteľná vec za stanovené
najnižšie podanie::
Mikrovlnná rúra Elektrolux cena 10,00 EUR
Stacionámy bycikel cena 40,00 EUR
Systém domáceho kina Panasonic cena 40,00 EUR
LCD Akai cena 10,00 EUR
Klimatizačné zariadenie Eta cena 60,00 EUR

Súdny exekútor vykonal v zmysle ustanovenia § 122 Exekučného poriadku odhad ceny
hnuteľných vecí a určil všeobecnú cenu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe podľa vyššie
uvedených položiek. Rozdiel medzi podaniami dražiteľov na každú jednotlivú vec je 10,-€.

V zmysle § 125 ods.7 Exekučného poriadku prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú
závady na viaznuce veci.

Dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky.
Ohliadku dražených hnuteľných vecí je možné uskutočniť po dohode so súdnym exekútorom pred
stanoveným termínom a časom dražby.

Súdny exekútor upovedomuje dražiteľov, že nezodpovedá za skryté vady na technickom stave
predmetu dražby a že vydražiteľ si ich náhradu nemôže nárokovať od súdneho exekútora.

Vydražiteľ zaplatí cenu za vydraženú vec ihneď po udelení príklepu.
V prípade bezúspešnosti prvého kola dražby, súdny exekútor v zmysle ustanovenia § 126 ods. 2

Exekučného poriadku prikáže opätovnú dražbu. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe
s tým, že najnižšie podanie tvoria dve tretiny odhadnej ceny. Veci, na ktoré sa nenájde kupec ani v
opätovnej dražbe, môže oprávnený prevziať do 15 dní po upovedomení o bezvýslednosti dražby za
polovicu odhadnej ceny.

V Prievidzi, dňa 28.11.2017

ené Matuška
sú y exekútor

Vyhotovil: B.Švorc, b.svorc@eumatuska.sk
DORUČOVANÉ: povinný, oprávnený, úradná tabul'a EÚ, Mestský úrad Prievidza
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