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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 Martin Franek 
likvidácia majetku priamym predajom, a to: 
 

- osobný automobil, značka ŠKODA OCTAVIA, EVIN: TMBCA21Z682152819, farba: 
zelená metalíza pastelová, EČV: ZA938DM, rok výroby: 2008  

 
Súdny komisár týmto vyzýva potenciálnych záujemcov o kúpu tu uvedeného majetku, aby cenové 
ponuky v zalepenej obálke označenej ako „PONUKOVÉ KONANIE NEOTVÁRAŤ“ doručili na 
Notársky úrad v Žiline, Štúrova 8638/2A najneskôr do 31.12.2020, 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 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. Úspešný záujemca bude vyzvaný 
na úhradu kúpnej ceny na účet otvorený špeciálne pre účely likvidácie dedičstva. Ak v určenej 
lehote nedôjde k pripísaniu kúpnej ceny na účet uvedený vo výzve, stráca úspešný záujemca 
prednostné právo na kúpu likvidovaného majetku a na úhradu kúpnej ceny bude vyzvaný záujemca, 
ktorý predložil druhú najvyššiu ponuku. Ponukové konanie bude úspešné aj v prípade, že ponuku 
predloží len jeden záujemca. 
 
 
 
 

.......................................... 
  JUDr. Ľubica Joneková 
  notár ako súdny komisár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doruč informáciu o ponukovom konaní: 
 

• zákonný dedič cestou zákonných zástupcov 
• otec poručiteľa, nakoľko auto t.č. užíva 
• Daňový úrad Žilina 
• Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor 
• Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor 
• Okresný súd Žilina so žiadosťou o vyvesenie 
• Okresný úrad Žilina, majetkoprávny odbor 

 
+ 

• Zverejni na webovom sídle súdneho komisára 
• Zverejni na webovej stránke notára 
• Vyves na úradnej tabuli notára 


