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Mgr. Eva Uhaľová, súdny exekútor
Exekútorský úrad Zvolen
so sídlom Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 ! 524 91 81, fax: 045/5320363.
e-mail: eva.uhalovaéaskc.sk
IČO: 42005361, OlČ:: 1072419744
Bankové spojenie: VÚB. a.s., č.ú.: SK430200000()()0220 1388856

Oznámenie termínu a miesta dražby hnuteľných vecí
Podľa ustanovenia § 125 zákona NR SR Č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalšieh zákonov a na základe
1. Vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie platobný rozkaz č. 33Up/875/2018
zo dún
26.11.2018 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica. ktorým sa ukladá povinným:
1/ BT asfalt s.r.o., Balkán 1779/43,960 O J Zvolen, IČO: 3663 !329;
•
2/ Peter Balog, Balkán 1779/43,960 Ol Zvolen, r.č.· .
."" ,
zaplatiť pohľadávku v sume
2.314,73 EUR
s príslušenstvom
- 8 % úrokov z omeškania ročne od 19.07.2018 zo sumy 2.314,73 EUR do zaplatenia
- 0,05 % zmluvnej pokuty denne od 19.07.20IR zo sumy 2.314,73 EUR clo zaplatenia
- 0,25 % zmluvnej pokuty denne od 19.07.2018 zo sumy 2.314,73 EUR do zaplatenia
- trovy konania oprávneného
426,20 EUR
oprávnenému:
A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31560270, zast, JUDr. Ľubomír
Messíner, advokát, Skuteckého 13.97401 Banská Bystrica, IČO: 14225115
2. Návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie Č.
na vyrnoženie pohľadávky v sume
s príslušenstvom
- 8 % úroky z omeškania ročne od J 9.07.201 8
- 0,05 % zmluvná pokuta denne od 19.07.2018
- 0,25 % zmluvná pokuta denne od 19.07.2018
- trovy predchádzajúceho
konania oprávneného
- trovy právneho zastúpenia pri exekúcii
- trovy exekúcie oprávneného
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zo dňa 08.03.2019
2.314,73

EUR

do zaplatenia zo sumy 2.314,73 EUR
do zaplatenia zo sumy 2.314,73 EUR
do zaplatenia zo sumy 2.314,73 EUR
426,20 EUR
133,07 EUR
oo
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16,50 EUR

3. Poverenia vydaného Okresným súdom Banská Bystrica na vykonanie exekúcie Č. 6119244076 zo dňa
29.03.2019
4. Upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 11.4.2019 a Upovedomcnia o spôsobe vykonania exekúcie zo
dňa 20.6.2019
5. Súpisu hnuteľných vecí zo dňa 24.6.2019 a Exekučného príkazu

Vám oznamujem,
že dňa 22.8.2019 o 10,00 hod.

v sídle Exekútorského

úradu Mgr. Evy Uhaľovej, Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen

sa uskutoční dražba hnuteľných ved.

Predmet dražby:

OSOBNÉ VOZIDLO VOLKSWAGEN VIN: WVGZZZITZ5W082063 Ev.č.
ZV054DV

Obhliadku draženej veci je možné vykonať po dohode so súdnym exekútorom, v prípade záujmu je
potrebné zavolať na telefónne číslo 045/524 91 81.
Najnižším podaním je odhadnú cena. ktorá bola stanovenú na 3 500 EUR Dražitclia sú viazaní svojimi
podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. Výška ceny vydražcnej veci nie je obmedzená ustanoveniami
cenových predpisov.
V súlade s § 125 ods. 6 Exekučného poriadku, exekútor udelí príklep dražiteľovi ktorý urobí najvyššie
podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie. rozhodne exekútor žrebom, komu má príklcp udeliť.
Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť: ak to neurobí draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.
Udelením príklcpu a zaplatením najvyššieho podania vlastníctvo prechádza na vydražireľa. Prechodom
vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia osobitného predpisu týkajúce sa
záložných práv tým nie sú dotknuté (§ 125 ods. 7 Exekučného poriadku).

Vo Zvolene, dňa 7.8.2019.

Mgr. Eva Uhaľová
súdny exekutor

Oznámenie sa doručuje:
- oprávnený
- povinní
- manželovi povinného 2/
- Mesto Zvolen, za účelom uverejnenia na úradnej tabuli

Zároveň toto oznámenie súdny exekútor uverejní na úradnej tabuli exekútorského

úradu.

