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. 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 10. 03. 2015 na
vykonanie potrebnych úkonov vo veci prejednania majetku po porucitel'ovi: Milanovi Flaskovi,
rodenom Flaskovi, narodenom 20. 10. 1955,
naposledy bytom Eubietová,
Banícka 320/9, zomrelom dña 04. 03. 2015.
V zmysle § 396 ods. 1 Zákona c. 161/2015 Z.z. - Civilny mimosporovy poriadok, ktory
nadobudol úcinnost' dña 01. 07. 2016, konania o dedicstve zacate predo dñom nadobudnutia úcinnosti
tohto zákona sa dokoncia podl'a doterajsích predpisov.

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica c. k. 25D/159/2015-163 zo dña 20. 10. 2016, ktoré
nadobudlo právoplatnosf dna 12. 11. 2016 bola nariadená likvidácia dedicstva. Podl'a § 175u ods. 1,
2 Obcianskeho súdneho poriadku likvidáciu dedicstva súd vykoná speñazením vsetkého porucitel'ovho majetku. Pri spenazovaní majetku súdny komisár koná za úcastníkov konania vo vlastnom
mene.

V rámci iikvidacného konania tymto
ponúkam na odpredaj naslcdovny
nehnutel'ny majetok:

- spoluvlastnícky podie! vo vel'kosti Vi rodinného domu so súpisnym císlom 320, ktory je postaveny
na pare. c. KN 352/2 v kat. úz. Cubietová, spolu s príslusenstvom, bez spoluvlastníckeho podielu k
pozemku

Nehnutel'nosf je zapísaná na LV c. 1723 k. ú. üubietová a to: stavba - rodinny dom so súpisnym
císlom 320 na pare. c. KN 352/2, pod B 1 v 1/1 na porucitel'a a pozostalú manzelku, po vyporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva manzelov na základe Uznesenia c. k. 25D/159/2015-108 zo dña 13.
05. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosf dña 04. 06. 2016 do dedicstva v Vi patriaca.

Hodnota spoluvlastníckeho podielu vo veFkosti Vi k celku vyssie uvedenej nehnutel'nosti bola
stanovená podl'a Potvrdenia o trhovej cene nehnutel'nosti, vystaveného dña 11. 04. 2016 spolocnost'ou

MAXA REALJTY, s.r.o. na sumu 30.000,00 Eur.

V prípade záujmu o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo vel'kosti Vi k celku vyssie
uvedenej nehnutel'nosti zaslite v lehote 30 (slovom: tridsat') dní odo dña zverejnenia ponuky svoju
cenovú ponuku na Notársky úrad so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Komenského 3 s oznacením
císla konania: D not 66/2015.

Záujemcovi s najvyssou ponukou bude vysledok oznámeny písomne s urcením iehoty a císla
úctu, na ktory má byt' ponúkaná suma zlozená. Následne bude nehnutel'ny majetok prevedeny na
nového majilePa formou notárskej zápisnice - Osvedcenia o likvidácii casti dedicstva.
v Banskej Bystrici, dña 20. novembra 2017
notar:
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