
OKRESNÝ SÚD STARÁ rUBovŇA
na základe jeho pOvcrcilia — itoíar ako st‘«Inv komisár

JUDr. I telena GoČová so sídloin Levočská I. 064 01 Stará Uubovňa
tel. 052!43 li I 53. e—mni I lwlenaizoco\a či notar.sk

D 8 20 tO

Dnol 21‘20 I

OZNAM

PREDAJ h)EI)l(:ľV..\ PO NAItIAI)FN1 I IK\lI)ÁCII \1l\l() DI{ŽBY

v iii Ási:ir PONI:KOVFIIO kON\I \

V dedičskej voci poničitcla Mgr. iicIinI AnebniČ rod . Angclovič, nar. I 905.1951 r.č
5 I 051 9/289. poslcdin tr\al/ pobyt okr. Sirná Ltiboňa. Kjo I (10. kion zomrel dňa 30. II 2() I Xl
Uznescním Okresnébo sOdu Stará luboňa to dán 0607202 . klorč nadobudlo právoplatnost (Ilia
09,02.2022, bola nariadená IiI<vidáeia dcdičst a po poručitcl‘ovi. V tI11\ sIc * 207 CMI Iik\Mácln
dedičstva sOd vykoná speňažen ím všetkého majetku.

Likvidácia dedičstva sa vykoná m mo dra7hv na zák lade vercncj ponnkv oznamom zverejnenÝm na

Obecnoui úradc Šarišské Jastrabic v katastrálnom ‚ úzciiií. kde sa nacbádzajú nehnuicl‘nost i
poručitel‘a. na Úradnej tabuli notárskeho úradu, na Iradnej tabuli www.notar.sk. na IJradncj

tabuli Okresného úradu Stará Uubovňa. katastrálin odbor.

Súdny kornisár v rámci likvidácie (Ic(Iičstva vhlasLije OflLI kové konanic a yi{va zátijctiicúi

o kápu nebiiuteFností. ab) v Ichote (10 21.1 1.2022 (10 13.0(1 hod. oznámili \ oba!kc iaslanej nocaro\

J (J Dr. Heleno (Jočove1. I cvočská I ‚ 06ľ 0 I Stará Lubo\ ňa 5\Oj zánjeni.

Jedná sa O nehnutcl‘nosti v kú, Šarišské .iasti‘abic:

— ‚YO(íěeI lit! iiehiiiifeliiosthiih i,iiiies!iieíiýt‘h tu/tun usíuiu,,,h,, !IťJ!?I(! kIt ‚ SutľŽš%I(e Jasu ttl‘iíl
obce Sarišské JuIStI‘abicf, (tkľC‘s Síará Ľtibarňt, :u/;r‘u;lnh lIti:

čiastočnom LV 1697 póvodné katastrálne územ je Kjov parce l\ rewtra ‚.l parcelné číslo 1‘ l(L
oniá p. 59 ni2. pod DS v podiclc 792272160, PKV l-7X
čiastočnonl LV 1503 póvod né katastrálne ú;cmic K ov parccl\ registra ‚‚E‘ parcclnč číslo
‘LÍP— 84 m2. pareclné číslo It3 orná p, 34 nil. pareclriá číslo 1(36 crna p. 1 in2. parcclnccbki

143612 orná p. 2 m2. pod R 5 v podiele 80/II 60, PKV L-ti
o celkovej výniere 6.8 m2

inininiálna cena pteJ metu speňažcn ia je 0,53 eur

U poi‘edomen ie O pred ku piioiii práve:
Spolnvlastníci majťi v znivslc * 110 Občianskcho tákonníka prcdkupná pun O.

UplaIJ]iť svole predkupné právo mb)e (on. kto le ‚ predkLipncho páva opiáxnen‘2. písomne lislom

adresovaniii na ttniajší notúrsk\ úrad. (adresa: Nolarsk\ úrad ‚lEDr. heleny (iočo\cj. levočská I. 061

01 Stará ltibovňa) alcbo ústne do zápisnice spísancj na lunajoni notúrskom urade. najneskór do

21.11.2022 do 13.00 hod,



1

I 0f8:2019 I)not 24/2019

Spňsob speňaženia:
Predmet speňažena nadohudne ten záujemea. ktorÝ do 21.1 1.2022 pISoIune ponúkne najvvššiu cenu.

m,nirnálne však cenu uvedená pri predmetc spcňažen 3 a súasne na \/\ ndiieIio komisára do Ii cin
ponúknutú cenu zapIat do notárskej úschov. čislo ktoráho účtu oznami uctn) komisár uspešneluLl
záujenicov i.
Ak záujenica ponúkntitú cenu ne‘.aplati. reduel pe aženia nadobtidne /áuel1iea. klorý ponúkol druhá
najvyššiu cenu pričom podm enka ni ininiálnej ponukv musí b\ť splnena.
V prípade ak iaccrí znjenicovia ponúknu ro nakú cenu. Fo/bodne sa t nadobúclatel ovi žiehoiii.
Neúspešným záujellleonl nehude sprá\ a o vvholo\ en Í ponuk doruäená.

Podrnienkv predloženia ccnovcj ponukv:
1. Cenová ponukti žiadanie pred ložit osobue na tu na;šoni notárskoni ú iade a icbo poštou na ad esu

Notársky úrad JlJ Dr. I teleny ()očovej. evočská I 064 O I Stará I uhovňa. najneskór do
21.11.2022 clo 13.00 hod.

2. Cenová pon u La intisí tvt ned ložená pisomnč v slovenskoni a,‘ ku v zapečatenej oháIL4
označená hesloiii : ..I kvidácia dcdičstva — Dnot 24/2019. iieoh Ú niť“.

3. Ceno á poiiiika musí ohsaho ať:
a) Označenie i.ÚLJjCIIICLI — iiieno. pricz isko. rodiič preĺ‘ isko. datum narodenia. rodné čmslo.

niiesto tr\ alého pohtu. údaj o štatnoni občianstve teIehne čislo. pnp. e—mailová adresu.
V<škui cenovej Politiky.

c) SúhIas ěánjernen so spracovaii H osohiiýeli údajov v zmvIe * I 8/201 $ Z.z. o oebrane
osohnÝeh údajov a O zmene 1 iekiuivcli Lákono\ zneni ueskokíeh predpiso

Na požia(lanie sú(lnv koiiiisár poskytne un ‚Imnuíné nformácie L 1jontikovéniu konaniu a to
telefonicky na čísle 052/4324458, e—inafloin na adrese: helena.oeunaanotar.sk alebo osobnt

v kancelari Nolárskeho úrad ti JUDr. I Jelcin (ioěovcj, I evočskt J • 064 1)1 Stará Uyňa.

NOTÁ7.rP: Úi
V Starej Lubovni. dáa 21 102022 JUDr

W.4s1 s;,Ae

IIJI)r. l1eIcui ;ičová

iiotár súcIu kulit kár


