Datum: 12.04.2019
Naš znak: IZV 2018/01329
Opr. št.: I 2016/00378
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Upnikova št.:

V izvršilni zadevi upnika ČUČEK JANEZ, zoper dolžnika BRANSBERGER D.O.O., zaradi
izterjave 12.187,80 s pp, objavlja izvršitelj Rozman Boris

DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 07.05.2019 OB 08:15 URI
bodo v/na BISERJANE 5A, 9244 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI (pisarna
izvršitelja)
na PRVI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št. Opis predmeta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OCENJENA VREDNOST V
EUR

1XPALETA - 44 ELEMENTOV IN 58 POVEZOVALNIH PALIC
1XPALETA - 48 ELEMENTOV IM 68 POVEZOVALNIH PALIC
1XPALETA - 46 ELEMENTOV IN 51 POVEZOVALNIH PALIC
21 KOM BOČNE ZAŠČITE
11 KOM BOČNE OGRAJE
132 KOM POCINKANIH PODNIC
64 KOM BOČNE ZAŠČITE
47 KOM H ELEMENTOV (oder stari model)
17 KOM OPAŽNIH PLOŠČ 2.500x500
188 KOM POVEZOVALNIH PALIC (oder stari model)

2.200,00

- Stvari se bodo na dražbi dražile kot celota. Nakup po posameznih postavkah ni možen.
- Na javni dražbi lahko sodelujejo le tisti, ki najpozneje 15 minut pred pričetkom dražbe položijo varščino oz. predložijo
originalno potrdilo o plačilu varščine v višini 10% ocenjene vrednosti, kar znaša 220,00 €. Varščina se položi na skrbniški
račun izvršitelja št. 0312 2100 0274 274, sklic 00 2018-01329. Varščine je oproščen upnik, na čigar predlog je sodišče
dovolilo izvršbo, če njegova terjatev dosega varščino, in če se da varščina poravnati iz kupnine.
- Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in prevzeti na dražbi kupljeno stvar.
- Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi stvarmi, bremenijo kupca. Ocenjena vrednost ne vsebuje DDV.
- Kupci glede kupljenih stvari na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake stvari.
- Ogled stvari, ki se prodajajo na dražbi, je možen po predhodnem dogovoru z izvršiteljem.
- Izvršitelj pred začetkom dražbe objavi izklicno ceno, ki na prvi dražbi ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti, na drugi pa
ne sme biti nižja od 1/3 (ene tretjine) ocenjene vrednosti.
- Če premične stvari na prvi javni dražbi ne bodo prodane, lahko stranke v 30 dneh od dneva prve dražbe predlagajo drugo
dražbo.

IZVRŠITELJ
Rozman Boris
OBVEŠČENI:
- ČUČEK JANEZ
- BRANSBERGER D.O.O.
- OGLASNA DESKA in SPLETNA STRAN SODIŠČA
- SPIS

