Notársky úrad - JUDr. Viera Kalinová
so sídlom Komenského 3, Banská Bystrica, ICO: 17 067 383, DIC: 1020563522, IC DPH:
SK1020563522. c tel. : 048/415 10 73. fax: 048/415 10 74. e mail: nu.kalinova@.slovanet.sk

PONUKA

JUDr. Viera Kalinová, notar, ako súdny komisár so sídlom v Banskej Bystrici, ul.
Komenského 3 poverená na základe Poverenia Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dña
07. 01. 2015 na vykonanie potrebnych úkonov vo veci prejednania majetku po porucitel'ovi:
Ing. Bronislavovi Paskovi, rod. Paskovi, nar. 31. 10. 1972, ktory naposledy byval v Banskej
Bystrici, Jesenského 1908/30 a ktory zomrel dña 22. 12. 2014.
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica c.k. 25D/5/2015-172 zo dña 23. 10. 2015,

ktoré nadobudlo právoplatnost' dña 01. 12. 2015 bola nariadená likvidácia dedicstva. Podl'a
§ 175u ods. 1, 2 Obcianskeho súdneho poriadku likvidáciu dedicstva súd vykoná speñazením
vsetkého porucitel'ovho majetku. Pri speñazovaní majetku súdny komisár koná za úcastm'kov
konania vo vlastnom mene.
V rámci likvidacného konania tymto
ponúkam na odpredaj nasledovny
nehnutel'ny majetok:

v celosti byt c. 24 na 5.p., vchod c. 30/A v obytnom dome c. súp. 1908 na parce. KN
4781 v k.ú. Banská Bystrica, spolu s príslusenstvom a spoluvlastníckym podielom k
pozemku, nachádzajúci sa v Banskej Bystrici, na ulici J. Jesenského

Nehnutel'nosti sú zapísané naLV c. 5153 k.ú. Banská Bystrica, parcely registra ,,C"
evidované na katastrálnej mape c. KN 4781 zastavané plochy a nádvoria o vymere 397 m2,
stavby: obytny dom c.súp. 1908 na parce. KN 4781, byty a nebytové priestory: byt c. 24 na
5.p., vchod c. 30/A, spoluvlastnícky podiel priestoru na spolocnych castiach, spolocnych
zariadeniach domu a k pozemku vo vel'kosti 5708/208121, pod B 59 v celosti na porucitel'a
hnutel'ny majetok:

-

osobny automobil Skoda Fabia 6 Y, vyrobné císlo karosérie (VIN): TMBPY16YX543

53971, evidenené císlo motora: BME, farba: strieborná metaliza svetlá, rok vyroby: 2006,
evidenené císlo: BB 359 ED.
V prípade záujmu o odkupenie vyssie uvedenych nehnuterností zaslite v lehote 30
(slovom: tridsat') dní odo dña obdrzania tejto ponuky svoju cenovú ponuku na Notársky úrad

so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Komenského 3 s oznacením císla konania: Dnot 11/2015.
Záujemcovi s najvyssou ponukou bude vysledok oznámeny písomne s urcením lehoty a
císla úctu, na ktory má byt' ponúkaná suma zlozená. Následne bude nehnutel'ny majetok
prevedeny na nového majitel'a formou notárskej zápisnice - Osvedcenia o likvidácii casti
dedicstva.
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