Notársky úrad JUDr. Ingrid Mazúrovej Soltésovej
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

teL: 0903 317 312
PONUKA NA ODPREDA.T

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA NEHNUTEENOSTI
JUDr. Ingrid Mazúrová Soltésová, notar ako súdny komisár, so sídlom notárskeho
úradu v Banskej Bystrici, liorna 65A, na základe Poverenia Okresného súdu Banská Bystrica
aOpatrenia predsedu Okresného súdu Banská Bystrica zo dña 12.01.2015, v dedicskej veci
po porucitel'ovi Viliamovi Dobríkovi, rod. Dobríkovi, nar. 17.09.1956,

naposledy bytom Banská Bystrica, 29. augusta 1606/8, zomr. 25.10.2011, vedenej na
Okresnom sude Banská Bystrica pod sp. zn. 24D/605/2011, v ktorej Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, c.k. 24D/605/2011-126, zo dña 09.06.2014, právoplatnym dña
11.07.2014, bola nariadená likvidácia dedicstva, v rámci likvidacného konania tymto
ponúkam na odpredai

spoluvlastnícky podiel o vel'kosti 1/18 na nehnuternosü zapísanej na liste vlastníclva císlo
331, vedenom Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, okres: Banská
Bystrica, obec; Banská Bystrica, katastrálne územie: Salková, ako:
- parcela reg. C-KN c. 771 o vymere 416 m2 - Zastavané plochy a nádvoria
-

parcela reg. C-KN c. 772 o vymere 609 m2 - Záhrady

-

stavba - rodinny dom so súpisnym c. 1893 postaveny na parcele reg. C-KN É. 771,

Hodnota nehnutel'nosti bola urcená podl'a Vyjadrenia realitnej kancelárie Realitor
Team s. r. o., so sídlom Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 45443459, zo dña
24.02.2012, vo vyske 45.000,- Eur, kpodielu porucitel'a vo vyske 2.500,- Eur.
V prípade záujmu o odkupeníe spoluvlastníckcho podielu na vyssie uvcdcnei
nehnuternosti zaslite svoju cenovú ponuku na adresu notárskeho úradu Horná 65A, 974
01 Banská Bvstrica.
Záujemcovi s najvyssou ponukou bude vysledok oznámeny písomne s urcením lehoty
a císla úctu, na ktory má byf ponúkaná suma zlozená. Následne bude spoluvlastnícky podiel
na nehnutel'nosti prevedeny na nového majitePa Osvedcením o likvidácii casti dedicstva
spísaného vo forme notárskej zápisnice.
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