
N o t á r s k y  ú r a d  Z v o l e n  
JUDr. Zuzana Koukalová  

960 01 Zvolen, Trhová 4  

 
           19D/49/2020 

Dnot 134/2020

                                                                                                                                             

Ponuka na predaj majetku patriaceho do dedičstva 

 

 V dedičskej veci po poručiteľovi menom Jozef Drugda, rod. Drugda, nar. 01.11.1947, 

r.č. 471101/901, naposledy bytom Zvolen, zomr. 16.05.2020 bola uznesením č.k. 

19D/49/2020 - 203, Dnot 134/2020 právoplatným dňa 16.11.2022 nariadená likvidácia 

dedičstva. 

 

Predmetom likvidácie - speňaženia  je nasledovný  majetok, ktorý sa predáva v stave ako stojí 

a leží: 

 

Nehnuteľnosti: 

Okres: Detva, Obec: Látky, Katastrálne územie: Látky na LV č. 803: 

Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu: 

• parcela číslo 3158/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 148 m2 

• parcela číslo 3158/3 trvalý trávny porast vo výmere 660 m2 

• parcela číslo 3158/4 trvalý trávny porast vo výmere 1788 m2 

• parcela číslo 3158/5 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 343 m2 

• parcela číslo 3158/6 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 119 m2 

• parcela číslo 3158/7 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1114 m2 

pod B39 v podiele: 1/15, (podiel vo výmere 278,13m2) 

 

Okres: Detva, Obec: Látky, Katastrálne územie: Látky na LV č. 1675: 

Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu: 

• parcela číslo 3164/1 trvalý trávny porast vo výmere 49902 m2 

• parcela číslo 3164/3 ostatná plocha vo výmere 1665 m2 

• parcela číslo 3164/4 ostatná plocha vo výmere 374 m2 

• parcela číslo 3164/5 ostatná plocha vo výmere 44 m2 

pod B36 v podiele: 12/240, t.j. v podiele 1/20 (podiel vo výmere 2599,25m2) 

 

Okres: Detva, Obec: Látky, Katastrálne územie: Látky na LV č. 1676: 

Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu: 

• parcela číslo 3164/2 lesný pozemok vo výmere 628 m2 

pod B36 v podiele: 12/240, t.j. v podiele 1/20 (podiel vo výmere 31,40m2) 

 

Okres: Detva, Obec: Látky, Katastrálne územie: Látky na LV č. 2923: 

Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu: 

• parcela číslo 3158/1 trvalý trávny porast vo výmere 22249 m2 

pod B23 v podiele: 1/15, (podiel vo výmere 1483,26m2) 

 

V prípade záujmu o kúpu vyššie uvedeného majetku, zasielajte svoje záväzné ponuky 

na adresu: 

 

Notársky úrad JUDr. Zuzana Koukalová, 960 01 Zvolen, Trhová 4,   

    k spisovej značke 19D/49/2020, Dnot 134/2020  

   a to v lehote do 28.02.2023 



 

Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí obsahovať označenie záujemcu 

minimálne v rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, telefonický kontakt), 

ponúkanú kúpnu cenu v mene Euro, označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje, 

ponúkanú sumu za 1m2 a celkovú cenu za ponúkanú nehnuteľnosť, presnú 

špecifikáciu). 

Záväznú ponuku doručenú súdnemu komisárovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať 

späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže 

predložiť len jednu záväznú ponuku. 

Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou 

kúpnou cenou. V prípade stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo 

viacerých záujemcov, bude uprednostnená ponuka toho záujemcu, ktorá bude doručená skôr. 

V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok súdny komisár bezodkladne po 

vyhodnotení doručených ponúk a za predpokladu, že doručené ponuky neposúdi ako 

neprimerane nízke, oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvyššia a úspešná. 

Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou súdneho komisára adresovanou tomuto 

záujemcovi na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom nebude správa o 

vyhodnotení ponúk doručená. 

Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku doručenú súdnemu 

komisárovi, s možnosťou súdneho komisára odmietnuť  neprimerane nízke ponuky. Súdny 

komisár môže z dôvodu neprimerane nízkej ceny odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

 

Vo Zvolene, dňa 11.01.2023 

 

JUDr. Zuzana Koukalová 

 n o t á r k a  

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: 
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