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VEC: OZNAM - vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku poručiteľa 
          po nariadení likvidácie dedičstva 
 
 

Okresný súd Prešov dňa 25.11.2014 podľa § 38 ods. 1 O.s.p. poveril notára 
JUDr. Vladimíra Čuchtu, aby ako súdny komisár konal a rozhodoval vo veci 
prejednania dedičstva po poručiteľovi Jozefovi Čarnogurskom, nar. 28.05.1951, 
naposledy bytom Dubovica 146, zomretom 09.11.2014. 

 
Uznesením Okresného súdu Prešov 26D/1295/2014 - 227 zo dňa 16.01.2020, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2020, bola nariadená likvidácia dedičstva. 
V zmysle § 175u O.s.p. likvidáciu dedičstva vykoná súd speňažením všetkého 
poručiteľovho majetku. 
 

Súdny komisár týmto v rámci likvidácie dedičstva vyhlasuje ponukové konanie 
na odpredaj tohto majetku vo vlastníctve poručiteľa, ktorý tvorí súčasť likvidačnej 
podstaty - 
hnuteľný majetok: 
- ideálna polovica z osobného motorového vozidla Peugeot 405, EČ: PO-845 BP, VIN: 
VF315BD9208869992, rok výroby 1990, ocenené sumou 50,00 Eur, ktoré sa nachádza 
pred nehnuteľnosťou uvedenou nižšie,   
nehnuteľný majetok v kat. území Dubovica:  
- LV 972 rodinný dom súp.č. 146 na parcele KN-C 97, KN-C 97 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 398 m2, 98 - záhrady o výmere 1148 m2, pod B 1 v 1/2, ktoré sú 
ideálna polovica z 2 izbového rodinného domu, ktorý bol postavený v štyridsiatych 
rokoch, v pôvodnom stave a pozemkov pri rodinnom dome, ocenené realitnou 
kanceláriou na sumu 22.500 Eur, 
t.j. spoločne za sumu min. 22.550,- Eur. 
 
Uvedený majetok - hnuteľný aj nehnuteľný sa ponúka na odpredaj iba spoločne. 
 

Súdny komisár týmto vyzýva záujemcov o kúpu vyššie uvedeného majetku, aby 
predložili svoje cenové ponuky písomne v zalepenej obálke označenej: likvidácia 
dedičstva, 26D/1295/2014, Dnot 316/2014, neotvárať! a to v termíne do 31.07.2020 
do 15. 00 hod. na vyššiu uvedenú adresu notárskeho úradu.  
 

Majetok poručiteľa nadobudne záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, 
minimálne však cenu uvedenú pri predmete speňaženia, t.j. sumu 22.550,- Eur, a ktorý 
na výzvu súdneho komisára zloží ponúknutú cenu v lehote do 10 dní od výzvy na účet 
súdneho komisára, ktorý mu bude dodatočne oznámený. Ak záujemca ponúknutú cenu 
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v uvedenej lehote nezaplatí, majetok patriaci do likvidačnej podstaty nadobudne ten 
záujemca, ktorý ponúkne druhú najvyššiu sumu minimálne však cenu uvedenú pri 
predmete speňaženia, a ktorý na výzvu súdneho komisára zloží ponúknutú cenu v lehote 
do 10 dní od výzvy na účet súdneho komisára, ktorý mu bude dodatočne oznámený. Ak 
viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne sa o nadobudnutí 
žrebom. V prípade ak prejaví záujem o kúpu spoluvlastník nehnuteľností, bude mu 
vyhovené prednostne, ak ponúkne minimálne cenu uvedenú pri predmete speňaženia.  
 

Ponuka ktorá nebude obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu, číselné 
vyjadrenie ponúkanej ceny, ponuka ktorá nebude zalepená v obálke alebo na obálke 
nebude označenie likvidácia dedičstva, 26D/1295/2014, Dnot 316/2014, neotvárať!, 
nebude akceptovaná. 
 

Záujemca o kúpu musí byť v ponuke označený takým spôsobom, aby ho súdny 
komisár mohol v prípade potreby kontaktovať, t.j. minimálne menom, priezviskom a 
adresou, resp. obchodným menom a sídlom. Je vhodné uviesť aj telefonický kontakt. 
 

Predmet speňaženia bude prenechaný víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.  
 

Ponuky budú vyhodnotené do 10 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk. 
  

Neúspešným záujemcom nebude správa o vyhodnotení ponúk doručená. 
    

Súdny komisár si vyhradzuje právo v prípade zmeny okolností predaja majetku 
poručiteľa ponukové konanie zrušiť, prípadne opakovať. 
     
V Prešove dňa 19. júna 2020 
 
 
                                                                                                JUDr. Vladimír Čuchta                                                                                                         
                                                                                                 notár - súdny komisár 
 
 
 
      
 
 
 


