úrad Banská Bystrica
Oznámenie o upusteni od drazb
Zn.1412015
*

j-

v

Vybavuje:

ProAuctio s.r.o. ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb, v zmysle ustanovenúij .19. "zákanaJL
527/2002 2. z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona C. 323/1992 2b. o notároch a notárskej óinnosti
(Notarsky poriadok) v platnom znení (d'alej len „ zákon o dobrovol'nych drazbách"), zverejñuje nasledovné
Oznámenie o upusteni od drazby:

Oznacenie tlrazobníka :

ProAuctio s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sídlo:

Horná 2, 974 01 Banská Bystrica

Zapísany v registri :

Obchodny register Okresného súdü Banská Bystrica, oddiel Sro, vlozka í.

Konajúci :

Mgr. Slavomír JanSo, konatel'

17775/S

PODHÁJ51a53

OznaCenie

navrhovatel'a drazby:

ICO:

42 006 040

Sídlo:

Ulica Podháj, súpisné éíslo 6139, 974 05 Banská Bystrica

2apísany v registri spoloCenstiev vlastníkov bytov anebytovych priestorov vedenom Okresnym úradom
Banská Bystrica odbor vseobecnej vnútornej správy
Konajúci :

Peter Ondrejka, predseda

Micsto konania drazby:

Notarsky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania drazby:

27.07.2017

Cas otvorenia drazby:

15:00 hod.

Drazba:

Prvé kolo drazby

OznaSenie predmetu

Predmetom drazby sú nehnutel'nosti, nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica,
obci Banská Bystrica, katastrálnom území Radvañ, evidované Okresnym úradom
Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) ó. 6581 a to:
- byt C. 3 vo vchode t, 53 na prízemí bytového domu súpisné Císlo 6139,
postaveného na parcele registra ,,C parcelné aislo 3240, zastavané plochy a
nádvoria o vymere 1502 m2, popis stavby: Obytná budova + ubytovña
-as vlastníctvom bytu 6. 3 spojeny spoluvlastnícky podiel na spoloínych Castiach
a spolofinych zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel kpozemku parcele
registra ,,C" Císlo 3240, zastavané plochy a nádvoria o vymere 1502 m2, vo vyske

drazby:

8313/469994.

Spoluvlastnícky podiel na predmete drazby : 1/1
/d'alej spolu len ,,predmet drazby"/

OznaCenie a opis
a závazkov

práv

viaznucich

•

Zákonné zálozné pravo v zmysle §

15, 2 182/93 Zb. v prospech:

spolocenstva vlastníkov bytov PODHÁJ 51 - 53 VZ 1243/2006

na predmete drazby:

Dóvod upustenia od
drazby:

Od drazby zn. 1412015 bolo upustené z dóvodov podl'a § 19
ods. 1 písm. k)

,,ak je navrhovaíel'om drazby zálozny veritel' a dlzník alebo

vlastník predmetii drazby pred drazbou zlozí drazobníkovi na
úceíy

splnenia

dlhu

sumu

rovnajúcu

sa

pohl'adávke

s

príslusenstvom vrátane nakladov drazby v rozsahu, v akom je
povinny ich znásat'; drazobníkje oprávneny prijat' plnenie popri
veriiel'ovi"
Za drazobníka :
V Banskej Bystrici, dña 21.07.2017

?R<5AÚCTIO
Aifít ai sd/y/s'

i'roAuaío s.,-.o., Humí 2, 974 01 DansU Bystrics

£Ci 2022971181

ígr. Slavomír Janso

íonatel1 spolocnosti
'ProAuctio s.r.o.

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescr.c dña:

2 4 júl 2017

Zvesené dm:

podpis

