~
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
IZVRŠiTELJ
IZTOK PEČOLER
FRANCETOVA CESTA 7,2380 SLOVENJ GRADEC
Tel.: 02 88 45 332
Fax.:02 8822167
Opro št. sod.:

I K 38612/2017

Naš znak:

IZV 13/019

Okrajno sodišče: Okrajno sodišče Slovenj Gradec
V izvršilni zadevi upnika OKROŽNO SODiŠČE V SLOVENJ GRADCU, KIDRiČEVA 1, 2380 SLOVENJ
GRADEC, ki ga zastopa odvetnik"
,zoper dolžnika HODNIK ANDREJ (za st. odv. Miran Ocepek), ,
zaradi izterjatve 0,00 EUR s pp, objavlja izvršitelj IZTOK PEČOlER

DRAŽBENIRAZGLAS
Dne 27.03.19 ob 10:00 URI
bodo na naslovu Intereuropa d.d., Otiški Vrh 25a, 2373 Šentjanž pri Dravogradu na PRVI javni dražbi naslednji predmeti
z ocenjeno vrednostjo:

KOM ENOTA

OPIS

1

MOTORNO VOZilO
(poškodovan)

KOM

OCENJENA VREDNOST
RENAULT TRAFIC 2.0, 1.09

Siva ri se bodo na dražbi dražile po vrslnem redu,kol je določeno v tem dražbenem razglasu.
- Dražiteljem pred dražbo ni polrebno polagali varščine.
- Kupci morajo plačati kupnino lakoj po končani dražbi in prevzeli na dražbi kupljeno slvar.
- Vsi morebilni slroški in davščine v zvezi s kupljenimi slvarmi, bremenijo kupca.
- Kupci glede kupljenih stvari na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake siva ri.
- Ogled stvari, ki se prodajajo na dražbi, je možen po predhodnem dogovoru z izvršileljem.
- Izvršilelj pred pričelkom dražbe objavi izklicno ceno, ki na prvi dražbi ne sme bili nižja od ocenjene vrednosli, na drugi pa ne
sme biti nižja od 1/3 (ene lrejine) ocenjene vrednosli.
- Če premične stvari na prvi dražbi ne bodo prodane, lahko siranke v 30 dneh od dneva prve dražbe predlagajo drugo dražbo.
Drugo dražbo lahko predlaga siranka v lrideselih dneh od prve dražbe oz. od izleka roka, ki ga je izvršilelj določil
za prvo dražbo. V kolikor bi dolžnik onemogočil prodajo zarubljenih premičnin, bo odrejen prisilni vstop v prostore, kjer se
zarubljene premičnine nahajajo.

SLOVENJ GRADEC; 13.03.2019
OBVEŠČENI:
-

OKROŽNO SODiŠČE V SLOVENJ GRADCU
HODNIK ANDREJ (za st. odv. Miran Ocepek)
SODiŠČE
SPIS

5.000,00 EUR

