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JUDr. Ing. Karol Mihal, súdny exekútor,
Exekútorský úrad Košice , Moyzesova 34, 040 01 Košice

OZNÁMENIE TERMÍNU DRAŽBY
HNUTEĽNÝCH VECÍ
V zmysle ust. § 125 a § 126 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) Vám na základe exekučného titulu - rozhodnutie súdu č.34Up/538/2020
zo dňa 08.04.2020, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica, v súlade s poverením č. 6120365778,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.09.2020 oznamujem, že
dňa 28.09.2021 o 11.00 hod., sa na Exekútorskom úrade Košice, Moyzesova 34, 040 01
Košice uskutoční dražba hnuteľných vecí povinného: CONTEC SERVICE s.r.o., Krátka 569, 049 51
Brzotín, IČO: 45287082
Predmet dražby :

Por. Názov
č.
1.

Nakladač šmykom riadený zn.
BOBCAT S 530, r.v. 2015

2.

Dusadlo WACKER Neuson DS 70

Počet Cena za ks
ks

Spolu

1

18 000,00

18 000,00

1

500,00

500,00

Obhliadka dražených vecí sa uskutoční dňa 24.09.2021 od 9.00 hod. do 10.00 hod. na adrese :
Rožňavská 1, Krásnohorské Podhradie.
Podmienky dražby:
1. Dražbu vykoná exekútor, ktorý o dražbe spíše zápisnicu. Exekútor a povinný nesmú dražiť.
2. Najnižším podaním je odhadná cena. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo
vyššie podanie. Výška ceny draženej veci nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov.
3. Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné
podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie podanie
ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.
4. Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného
predpisu (§ 151ma Občianskeho zákonníka) týkajúce sa záložných práv tým nie sú dotknuté.
5. Vydražiteľom jadrových materiálov a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá spĺňa
podmienky podľa osobitných predpisov.

6. Dražba sa skončí, len čo dosiahnutý výťažok stačí na uspokojenie oprávneného.
7. Ak sa na dražené veci nenájde kupec, exekútor prikáže opätovnú dražbu. Pre opätovnú dražbu platia
ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie tvoria dve tretiny odhadnej ceny.

V Košiciach dňa 22.09.2021

JUDr. Ing. Karol Mihal
súdny exekútor
Oznámenie sa doručí:
povinnému
oprávnenému
obci, v ktorej sa bude konať dražba
úradná tabuľa Exekútorského úradu

Tel: 055/622 98 80, 055/ 622 98 85, 055/622 98 89, Fax: 055/622 98 80
e-mail: karol.mihal@ske.sk
IČO exekútora: 35513748

