Mgr. Kateřina Lukavská, notářka v Příbrami
Zahradnická 73, Příbram III, PSČ 261 01
telefon/fax: 318 620 002, e-mail:k.lukavska@notarpribram.cz, ID: ayhd6i4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 D 1086/2017
Nd 286/2017
NABÍDKA K PRODEJI MIMO DRAŽBU V RÁMCI LIKVIDACE POZŮSTALOSTI
Mgr. Kateřina Lukavská, notářka se sídlem v Příbrami
jako soudní komisařka pověřená Okresním soudem v Příbrami ve věci řízení o pozůstalosti po panu
Miroslavu Dofkovi, nar. 6. 5. 1947, naposledy bytem Riegrova 73, Příbram I, který zemřel dne
13. 10. 2017, spisová značka 25 D 1086/2017, nabízí ve smyslu ustanovení § 231 odst. 1 a § 232 odst. 1
písm. b) zákona číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.), v rámci likvidace
pozůstalosti k prodeji movitý majetek zůstavitele za podmínek níže uvedených.
I. Prodávaný majetek
Ionizátor a čistička vzduchu
v originálním balení
-

Zepter Therapy Air iOn

– nový (zakoupen 8/2017), nepoužívaný,

dle informací prodejce:
zařízení Zepter Therapy Air iOn je vybaveno pěti různými filtry pro čištění vzduchu:
•
•
•

Antistatický filtr – odstraňuje větší částice prachu, plísní, vlasy, zvířecí srst atd.
Antibakteriální filtr – odstraňuje zbývající malé částice prachu, pyl atd.
Filtr hepa – odstraňuje nejmenší částice prachu a tabákového kouře, spóry plísní, bacily, čímž předchází
riziku infekce

•

Antialergický filtr – obsahuje směs stříbra a apatitu a antibakteriálního činidla účinného při potírání
bakterie Legionella bacillus.

•

Filtr s aktivním uhlím – odstraňuje nepříjemné pachy pocházející z potravin, jedovaté plyny a další
zápachy.
Vyčištěný vzduch vstupuje do modulu obsahujícího zabudovaný iontový generátor, kde se obohacuje o záporné
ionty.
Původní cena: 22 290,- Kč.
(dále též jen „Prodávaný majetek“)
II. Podmínky prodeje

a) prodej nejvyšší nabídce,
b) při rovnosti nabídek prodej nabídce dříve doručené,
c) nabídka musí obsahovat u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu,
doručovací adresu, u právnických osob název (firmu), sídlo, identifikační číslo, doručovací adresu,
d) nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem, u právnických osob v souladu se
způsobem jednání za právnickou osobu zapsaném v obchodním či jiném rejstříku,

e) nabídka musí obsahovat určení, jakého majetku se týká a nabídku ceny na prodej tohoto majetku,
f) nabízená kupní cena musí být uvedena číselně i slovně v Kč,
g) cena bude uhrazena na účet Okresního soudu v Příbrami nejpozději při uzavření smlouvy o převodu
majetku zůstavitele.
III. Předání nabídek
a) písemná nabídka v uzavřené obálce, s označením obálky „LIKVIDACE POZŮSTALOSTI – Nd
286/2017 – NEOTVÍRAT!“, bude doručena na adresu Mgr. Kateřiny Lukavské, notářky se sídlem
v Příbrami, Příbram III, Zahradnická 73, PSČ 261 01, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo osobně do notářské kanceláře nejpozději do 10:00 hodin dne 16. května 2019,
b) obálky s cenovou nabídkou budou otevřeny v 10:15 hodin dne 16. května 2019.
IV. Souhlas s prodejem
Dle ustanovení § 231 z.ř.s. je platnost smlouvy uzavřené mezi soudní komisařkou a zájemcem podmíněna
souhlasem Okresního soudu v Příbrami.
V. Ostatní ujednání
a) soudní komisařka si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky,
b) soudní komisařka písemně sdělí všem zájemcům výsledky výběru nabyvatele,
c) veškeré další informace k prodeji je možno získat v notářské kanceláři na níže uvedených kontaktních
spojeních. Vzhledem k tomu, že Prodávaný majetek není uložen v notářské kanceláři, je prohlídka
Prodávaného majetku možná pouze po telefonické dohodě.
VI. Kontaktní údaje
Mgr. Kateřina Lukavská, notářka se sídlem v Příbrami
adresa kanceláře: Příbram III, Zahradnická 73, PSČ: 261 01
tel. 318 620 002, 605 277 297
email: k.lukavska@notarpribram.cz
ID datové schránky: ayhd6i4
www.notarpribram.cz
Úřední hodiny kanceláře:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 - 16:30
12:30 - 14:30
13:00 - 15:30
13:00 - 16:30
12:30 - 14:30

V Příbrami dne 25. března 2019
Mgr. Kateřina Lukavská v.r.
notářka – soudní komisař
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Petra Štohanzlová,
pověřená Mgr. Kateřinou Lukavskou,
notářkou v Příbrami

Shodu s prvopisem potvrzuje: Mgr. Petra Štohanzlová, notářská kandidátka
pověřená Mgr. Kateřinou Lukavskou, notářkou v Příbrami.

