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                                                                                                                                                   13D/150/2019 
                                                                                                                                                  Dnot 206/2019 
Oznam o speňažovaní majetku poručiteľa. 
 
      Notár JUDr. Dana Fričová so sídlom M. R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov, bola ako súdna komisárka 
poverená Okresným súdom Trebišov, aby v dedičskej veci po poručiteľovi Jánovi Ivanovi, nar. 1958,  zom. 
7.12.2017 vykonala všetky úkony potrebné k prejednaniu dedičstva.  
 
Predmet speňaženia. 
      V rámci likvidácie dedičstva nariadenej rozhodnutím  13D/150/2019  zo dňa 11.11.2021,                                          
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.12.2021, ponúka záujemcom podiely poručiteľa v nehnuteľnostiach   
v kat. území  Rakovec nad Ondavou, zapísané na 
LV č. 254, parcely registra „C“: parc.č. 2320 lesný pozemok vo výmere 1515 m2, parc.č. 2321 
lesný pozemok vo výmere 10 ha 2779 m2, parc.č. 2327 lesný pozemok vo výmere 1892 m2, parc.č. 
2329 lesný pozemok vo výmere 772 m2,  pod B 99 v 9/1540-inách, za cenu 24,42 EUR, 
LV č. 782,  parcely registra „C“: parc.č. 1241 lesný pozemok vo výmere 49 ha 9323 m2,  pod B 
134 v 54/18000-inách, za cenu 1497,97 EUR 
LV č. 1126,  parcely registra „C“: parc.č. 2319 lesný pozemok vo výmere 8 ha 7228 m2,  pod B 99 
v 9/1540-inách, za cenu 509,78 EUR 
LV č. 1205,  parcely registra „C“: parc.č. 2138/113 orná pôda vo výmere 1257 m2,  pod B 1 
v celosti, za cenu 3771,- EUR 
LV č. 1492,  parcely registra „E“: parc.č. 2303/1 orná pôda vo výmere 14 m2, parc.č. 2303/2 orná 
pôda vo výmere 437 m2,  pod  B 5 v 1/5-ine, za cenu 270,60 EUR 
LV č. 1622,  parcely registra „C“: parc.č. 2328 lesný pozemok  vo výmere 8 ha 1253 m2,  pod B 98 
v 9/1540, za cenu 474,86 EUR. 
 
Spôsob speňaženia. 
      Predmet speňaženia nadobudne ten záujemca, ktorý písomne  ponúkne najvyššiu cenu, minimálne však 
cenu uvedenú pri predmete speňaženia a súčasne do 5 dní  od vyhodnotenia všetkých ponúk zaplatí na účet 
súdnej komisárky ponúknutú cenu. Číslo účtu oznámi súdna komisárka úspešnému záujemcovi písomne, 
spolu s výzvou na zaplatenie. Neúspešným záujemcom správa o vyhodnotení ponúk nebude zasielaná. 
       Podielový spoluvlastník má vždy prednosť pred ostatnými záujemcami. 
      Ak záujemca ponúknutú cenu nezaplatí, predmet speňaženia nadobudne záujemca, ktorý ponúkol druhú 
najvyššiu cenu, minimálne však cenu uvedenú pri predmete speňaženia a zaplatí ju do 5 dní na účet, číslo 
ktorého  mu oznámi súdna komisárka. 
     Ak najvyššiu cenu ponúknu viacerí záujemcovia, rozhodne sa o nadobúdateľovi žrebom.     Písomné 
ponuky s označením predmetu speňažovania a s uvedením ponúkanej ceny a identifikačných údajov 
záujemcu je potrebné doručiť do 1.8.2022 vrátane, na adresu :  
Notársky úrad JUDr. Dana Fričová, M. R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov v obálke označenej : 
likvidácia dedičstva D not  81/2020, neotvárať ! 
     Predmet speňaženia bude prenechaný úspešnému záujemcovi ako stojí a leží. 
     Bližšie nevyhnutné informácie k speňaženiu majetku na tel. čísle 056/6727755 alebo emailom na adrese 
dana.fricova@notar.sk. alebo osobne v kancelárii notárskeho úradu JUDr. Dana Fričová, M.R. Štefánika 
1755, 075 01 Trebišov. 
 
 
V Trebišove dňa  6.7.2022 
                                                                                                                JUDr. Dana Fričová    v.r.     
                                                                                                                notár – súdny komisár 


