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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 Ján Mihok likvidácia 
majetku priamym predajom, a to: 
 
Nehnuteľný majetok: 

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/16 nehnuteľností kat. úz. Spišské Vlachy, obec Spišské 
Vlachy, okres Spišská Nová Ves, vedené na LV č. 2714: 
parcely registra „E“: 

• parcela číslo 2363/1 - orná pôda vo výmere 22m2 
• parcela číslo 2471 - orná pôda vo výmere 783m2 
• parcela číslo 3180 - orná pôda vo výmere 3972m2 
• parcela číslo 3293/2 - orná pôda vo výmere 2664m2 
• parcela číslo 3653/1 - orná pôda vo výmere 1157m2 
• parcela číslo 3653/2 - orná pôda vo výmere 683m2 
• parcela číslo 3655/1 - orná pôda vo výmere 1266m2 
• parcela číslo 3655/2 - orná pôda vo výmere 692m2 
• parcela číslo 4450/1 - orná pôda vo výmere 1756m2 
• parcela číslo 4450/2 - orná pôda vo výmere 444m2 
• parcela číslo 7324/1 - orná pôda vo výmere 672m2 

v časti C ťarchy: bez zmeny 
 

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/8 nehnuteľností kat. úz. Spišské Vlachy, obec Spišské 
Vlachy, okres Spišská Nová Ves, vedené na LV č. 2775: 
parcely registra „E“: 

• parcela číslo 1749/1 - orná pôda vo výmere 1948m2 
• parcela číslo 1749/2 - orná pôda vo výmere 136m2 
• parcela číslo 3292 - orná pôda vo výmere 1732m2 
• parcela číslo 3937/2 - orná pôda vo výmere 2481m2 
• parcela číslo 6895/2 - orná pôda vo výmere 46m2 
• parcela číslo 7054 - trvalý trávny porast vo výmere 478m2 

v časti C ťarchy: bez zmeny 
 

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/16 nehnuteľností kat. úz. Spišské Vlachy, obec Spišské 
Vlachy, okres Spišská Nová Ves, vedené na LV č. 4596: 
parcely registra „E“: 

• parcela číslo 1627 - orná pôda vo výmere 2599m2 
• parcela číslo 2151 - orná pôda vo výmere 4139m2 
• parcela číslo 2175/2 - orná pôda vo výmere 2127m2 
• parcela číslo 2178 - orná pôda vo výmere 2086m2 
• parcela číslo 2685 - orná pôda vo výmere 1939m2 



• parcela číslo 7324/2 - orná pôda vo výmere 648m2 
v časti C ťarchy: bez zmeny 
 

- spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/8 nehnuteľností kat. úz. Spišské Vlachy, obec Spišské 
Vlachy, okres Spišská Nová Ves, vedené na LV č. 4597 
parcely registra „E“: 

• parcela číslo 6895/1 - trvalý trávny porast vo výmere 1553m2 
v časti C ťarchy: bez zmeny 

 

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 30.09.2020, a to buď prostredníctvom pošty, prípadne 
kuriéra alebo osobne. Rozhodujúci je deň doručenia ponuky, nie deň odovzdania na pracovisku 
pošty, či kuriérovi. 
 
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, najkratšiu dobu jej úhrady 
a uprednostnený bude záujemca, ktorý prejaví vôľu nadobudnúť predmet dedičstva – likvidácie ako 
celok. Ponukové konanie bude úspešné aj v prípade, že ponuku predloží len jeden záujemca. 
 
 
 
         .......................................... 
           JUDr. Ľubica Joneková 
           notár ako súdny komisár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


