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Vec: Likvidácia majetku priamym predajom – ponukové konanie 
 
 
JUDr. Ľubica Joneková, notár ako súdny komisár so sídlom v Žiline, Štúrova 8638/2A týmto 
oznamujem, že prebieha v rámci dedičského konania po poručiteľovi menom František Púček 
likvidácia majetku priamym predajom, a to: 
 

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/16 nehnuteľnosti kat. úz. Lysica, obec Lysica, vedené na LV č. 1150: 
• rodinný dom č.s. 141 na parc. č. 578/2 

 
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/8 nehnuteľností kat. úz. Lysica, obec Lysica, vedené na LV č. 54: 

parcely registra „C“: 
• parc. č. 1236 - orná pôda o výmere 8268 m2 
• parc. č. 578/1 - záhrada o výmere 830 m2 
• parc. č. 579 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2 
• parc. č. 622 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2 
• parc. č. 578/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300 m2 

parcely registra „E“: 
• parc. č. 1083 - orná pôda o výmere 8160 m2 
• parc. č. 1086 - orná pôda o výmere 24397 m2 
• parc. č. 761 - orná pôda o výmere 3480 m2 

 
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3499/1224000 nehnuteľností kat. úz. Turany, obec Turany, okres Martin 

vedené na LV č. 5147: 
parcely registra „E“: 

• parc. č. 4120/1 - lesný pozemok o výmere 1214621 m2 
• parc. č. 4120/2 - lesný pozemok o výmere 46584 m2 
• parc. č. 4120/3 - lesný pozemok o výmere 15885 m2 

 
- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3499/1224000 nehnuteľností kat. úz. Turany, obec Turany, okres Martin 

vedené na LV č. 5334: 
parcely registra „E“: 

• parc. č. 2869/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3144 m2 
• parc. č. 2869/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2230 m2 
• parc. č. 2863 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2510 m2 

 
- podiel poručiteľa v Urbárskom pozemkovom spoločenstve Lysica, 013 05 Lysica č. 138, a to: 

• 2 + 1/2 podielov v spoločnom nerozdelenom urbárskom lesnom a pasienkovom majetku Urbárske  
pozemkové spoločenstvo, Lysica, vedené na LV 562 v kat. úz. Lysica 

• 3499/1224000-ín, zapísané na LV č. 5147 v kat. úz. Turany 
• 3449/1224000-ín, zapísané na LV č. 5334 v kat. úz. Turany 

 
Súdny komisár týmto vyzýva potenciálnych záujemcov o kúpu tu uvedeného majetku, aby cenové 
ponuky v zalepenej obálke označenej ako „PONUKOVÉ KONANIE“ doručili na Notársky úrad 
v Žiline, Štúrova 8638/2A najneskôr do 31.07.2020, a to buď prostredníctvom pošty, prípadne 
kuriéra alebo osobne. Rozhodujúci je deň doručenia ponuky, nie deň odovzdania na pracovisku 
pošty, či kuriérovi. 
 



Ponuka môže byť uvedená samostatne na kúpu nehnuteľností na LV č. 1150 a LV č. 54 v k.ú. 
Lysica a samostatne na kúpu spoločných nehnuteľností na LV č. 5147 a LV č. 5334 v k.ú. Turany 
vrátane podielov v Urbárskom pozemkovom spoločenstve Lysica, čo znamená, že záujemca o kúpu 
nehnuteľností v k.ú. Lysica nemusí kúpiť aj nehnuteľnosti v k.ú. Turany a opačne záujemca 
o nehnuteľný majetok v k.ú. Turany nemusí kúpiť aj nehnuteľnosti v k.ú. Lysica. Parcely uvedené 
na listoch vlastníctva v k.ú. Turany tvoria spoločnú nehnuteľnosť, preto je možné predať ich len 
spoločne. 
 
Ponuka musí obsahovať výšku kúpnej ceny, navrhovaný spôsob jej úhrady a údaje o záujemcovi 
o kúpu v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a kontakt na záujemcu. 
 
Úspešným bude ten zo záujemcov, ktorý ponúkne najvyššiu cenu a najkratšiu dobu jej úhrady. 
Ponukové konanie bude úspešné aj v prípade, že ponuku predloží len jeden záujemca. 
 
 
 
         .......................................... 
           JUDr. Ľubica Joneková 
           notár ako súdny komisár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pokyn pre kanceláriu 9D/717/2018, Dnot 3/2018 
 
Doruč informáciu o ponukovom konaní: 
 
Zákonní dedičia 
Obec Lysica s požiadavkou o zverejnenie 
Urbárske pozemkové spoločenstvo Lysica s požiadavkou o informovanie ostatných členov 
pozemkového spoločenstva 
+ 
Zverejni na webovom sídle súdneho komisára 
Zverejni na webovej stránke notára 
Vyves na úradnej tabuli notára 
 
 


