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Naš znak: IZV 028-MB/2019
Datum: 4.9.2019
Opr. št.: VL 62471/2018
Okrajno sodišče V MARIBORU

V izvršilni zadevi upnika GASILEC D.O.O., MARIBOR, zoper dolžnika VITAN TRADE
D.O.O., bo, na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi, opravljena DRUGA prodaja
zarubljenih premičnih stvari. Zarubljene premične stvari se bodo prodajale na javni dražbi,
katero bo izvršitelj opravil

dne 1.10.2019 ob 12:15 uri
na naslovu TRŽAŠKA CESTA 37C, 2000 MARIBOR.
Na DRUGI javni dražbi bo izvršitelj dražil naslednje predmete z ocenjeno vrednostjo:
Zap.
Št.
1

Kom

Opis

Ocenjena vrednost

1 KOM

1.600,00 EUR

2
3

1 KOM
1 KOM

SKLADIŠČNI REGALI 8X 6 BOKSOV (PO 3 PALETE V
VSAKEM)
SKLADIŠČNI REGAL, 1 BOKS (2 PALETI)
SKLADIŠČNI REGALI 8X 6 BOKSOV (PO 3 PALETE V
VSAKEM)

100,00 EUR
1.600,00 EUR

PRAVNI POUK:
- Stvari se bodo na dražbi dražile po vrstnem redu, kot je določen v tem dražbenem razglasu.
- Izvršitelj na dražbi pojasni, pri prodaji katerih predmetov bo od udeležencev javne dražbe zahteval plačilo varščine.
- 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.
- 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.
- Glede preklica razpisanega dejanja stranke postopka opozarjam na določila 2. odst. 51. člena Pravilnika o opravljanju službe
izvršitelja.

V kolikor bi dolžnik onemogočil prodajo zarubljenih premičnin, bo odrejen prisilni vstop v prostore, kjer
se zarubljene premičnine nahajajo.
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