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Oznámenie o predaji nehnuterností v rámci 
likvidácie dedičstva 

Súdny komisár JUDr. Jana Chovancová bola Okresným súdom Pezinok poverená 
prejednaním dedičského konania po poručiteľovi Štefan Jakuš, zomrel 27.11.2017, posledný 
trvalý pobyt Doľany 239, (sp. zn. vyššie uvedená). 

Dňa 07.02.2020 nadobudlo právoplatnosť  Uznesenie o nariadení likvidácie sp. zn. 
4D/326/2017 - 103. 

V zmysle § 207 ods. 1 CMP: „Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého 
poručiteľovho majetku." 

Predmet speňaženia: 
Súdny komisár v rámci likvidácie dedičstva vyhlasuje ponukové konanie a ponúka 

záujemcom: 

Nehnuteľnosti Kat. úz. Doľany, Obec Doľany, Okres Pezinok: 
List vlastníctva č. 1955: 
Pozemky registra "E" evidované na mape určeného operátu: 
- parc.č. 2867 trvalý trávny porast 1705m2, 
pod B2 v 1/8 k celku, 
- vo všeobecnej hodnote ku dňu smrti poručiteľa vo výške 8,33EUR, 

Nehnuteľnosti Kat. úz. Budmerice, Obec Budmerice, Okres Pezinok: 
List vlastníctva č. 1323: 
Pozemky registra "E" evidované na mape určeného operátu: 
- parc.č. 2497/5 orná pôda 12097m2, 
- parc.č. 2497/17 orná pôda 4247m2, 
pod B7 v 1/32 k celku, 
- spolu vo všeobecnej hodnote ku dňu smrti poručiteľa vo výške 279,40EUR, 

List vlastníctva č. 1385: 
Pozemky registra "E" evidované na mape určeného operátu: 
- parc.č. 2582/23 orná pôda 9599m2, 
- parc.č. 2582/24 orná pôda 1898m2, 
pod B7 v 1/32 k celku, 
- spolu vo všeobecnej hodnote ku dňu smrti poručiteľa vo výške 196,50EUR, 
(d'alej len ako "Predmet speňaženia"). 
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Spôsob speňaženia: 
Predmet speňaženia nadobudne ten záujemca, ktorý do 15.07.2021 písomne ponúkne 

najvyššiu cenu, minimálne však cenu uvedenú pri Predmete speňaženia a súčasne, na výzvu 
súdneho komisára, do 3 dní po vyhodnotení ponť  k, ponúknutú cenu zaplatí na účet súdneho 
komisára JUDr. Jany Chovancovej, číslo ktorého oznámi súdny komisár úspešnému 
záujemcovi. 

Ak záujemca ponúknutú cenu nezaplatí, Predmet speňaženia nadobudne záujemca, 
ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu, minimálne však cenu uvedenú pri Predmete speňaženia. 
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú cenu, rozhodne sa o nadobúdateľovi 
žrebom. 

Písomné ponuky s označením Predmetu predaja a s uvedením ponúkanej ceny a 
identifikačných údajov záujemcu treba doručiť  č  o 15.07.2021 na adresu: Notár JUDr. Jana 
Chovancová, Šancová 4, Pezinok v obálke označenej: Likvidácia dedičstva — Dnot 283/2017 - 
NEOTVÁRAŤ. 

Neúspešným záujemcom nebude správa o vyhodnotení ponúk doručená. 
Predmet speňaženia bude prenechaný víťaznému záujemcovi ako stojí a leží. 

Na požiadanie súdny komisár poskytne d'alš'ie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu 
a to telefonicky na čísle 0911 457 887 alebo en-  ailom na adrese jana.chovancova@notar.sk  
alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Jana Chovancová, Šancová 4, Pezinok. 

V Pezinku, dňa 10.06.2021 

JUDr. Jana Chovancová 
Notár — súdny komisár 

Tel. č. 033/640 8885-7 
	

Mobil: 0911/457 887 	e-mail: jana.chovancova@notar.sk  
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