Notársky úrad JUDr. Ingrid Mazúrovej Šoltésovej
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0903 317 312
PONUKA NA ODPREDAJ
JUDr. Ingrid Mazúrová Šoltésová, notár ako súdny komisár, so sídlom Notárskeho úradu
v Banskej Bystrici, Skuteckého 17, na základe Poverenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
12.04.2017, v dedičskej veci po poručiteľovi Ing. Jozefovi Uhrinovskom, nar. 18.04.1954,
naposledy bytom Podháj 4100/55, Banská Bystrica – Kráľová, zomr. 15.03.2017, vedenej
na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 25D/218/2017, v ktorej Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, č.k. 25D/218/2017, Dnot 71/2017 zo dňa 11.10.2021, právoplatným dňa
27.10.2021, bola nariadená likvidácia dedičstva, v rámci likvidačného konania týmto
ponúkam na odpredaj
-

nehnuteľnosť v k.ú. Radvaň, LV č. 3497
 byt č. 106, na prízemí, vo vchode č. 55, nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným
číslom 4100 postavenom na parcele reg. C-KN č. 3242/1, v Banskej Bystrici na ulici
Podháj,
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
vo veľkosti 3755/253376,
 spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 3755/253376:
- parcela reg. C-KN č. 3242/1 o výmere 748 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie

-

nehnuteľnosť v k.ú. Radvaň, LV č. 3497
 byt č. 204, na 1. p., vo vchode č. 55, nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným číslom
4100 postavenom na parcele reg. C-KN č. 3242/1, v Banskej Bystrici na ulici Podháj,
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
vo veľkosti 4565/253376,
 spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 4565/253376:
- parcela reg. C-KN č. 3242/1 o výmere 748 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie

-

nehnuteľnosť v k.ú. Radvaň, LV č. 3497
 nebytové priestory v suteréne (4x sklad, chodba), vo vchode č. 55, nachádzajúce sa
v bytovom dome so súpisným číslom 4100 postavenom na parcele reg. C-KN č. 3242/1,
v Banskej Bystrici na ulici Podháj,
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
vo veľkosti 3467/253376,
 spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 3467/253376:
- parcela reg. C-KN č. 3242/1 o výmere 748 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
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-

nehnuteľnosť v k.ú. Radvaň, LV č. 3497
 nebytové priestory na prízemí (1.NP) č. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117 a na 3.NP
č. 314, vo vchode č. 55, nachádzajúce sa v bytovom dome so súpisným číslom 4100
postavenom na parcele reg. C-KN č. 3242/1, v Banskej Bystrici na ulici Podháj,
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
vo veľkosti 5724/253376,
 spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 5724/253376:
- parcela reg. C-KN č. 3242/1 o výmere 748 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie
Cenovú ponuku zašlite písomne na adresu:

Notársky úrad
JUDr. Ingrid Mazúrová Šoltésová
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
alebo do elektronickej schránky (E0006562045),
a to v lehote do 15.11.2022.
Oslovený bude záujemca s najvyššou ponukou.

V prípade otázok, dohodnutia obhliadok ponúkaných nehnuteľností, nás kontaktujte v úradných hodinách,
pondelok - štvrtok od 08.00 – 17.00 hod. a piatok od 08.00 – 16.00 hod.
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