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----------Daňový úrad Prešov
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov

Číslo daňového exekučného konania: 110000334489
Číslo: 100599520/2019
Dátum: 11.03.2019
Daňový úrad Prešov na základe zákona Č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní,
poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona Č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
podl'a § 120 zákona Č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
dražobnúvyhlášku
na predaj hnutel'ných vecí,
Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj hnutel'ných vecí Č.
100852442/2018 zo dňa 30.04.2018 vydaného Daňovým úradom Prešov vykonáva sa predaj hnutel'ných
(nej) vecí (i):
DRUH VOZIDLA: NÁKLADNÉ VOZIDLO, TOVÁRENSKÁ ZNAČKA: TOYOTA RAV4
XA3/ALA30/ALA30L-AWFGYW/lC/, VIN: JTMBA31V306095037, EČV: P0821EX, FARBA:
ČIERNA, DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE: 12.3.2008
Dátum, čas a miesto konania dražby: dňa 02.04.2019 o 10:00 hod. na Daňovom úrade Prešov,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, zasadačka na prízemí číslo dverí 104
Predmet dražby: nákladné motorové vozidlo TOYOTA RAV 4x4, evidenčné číslo:P0821EX, VIN:
JTMBA31V306095037, rok výroby: 2008, farba: čiema
Vyvolávacia cena predmetu dražby, ktorá je najnižším podaním: 3.723,00 EUR
Spósob a termín zaplatenia najvyššieho podania: Vydražitel'je povinný zaplatiť najvyššie podanie
v hotovosti ihned' po udelen~príklepu. Ak tak neurobí, draží sa hnutel'ná vec znova a bez jeho účasti.
Spósob odovzdania vyd ražených hnutel'ných vecí: Udelením príklepu a zaplatením najvyššieho
podania prechádza vlastníctvo k vydraženej hnutel'nej veci na vydražitel'a.
Termín obhliadky dražených hnutel'ných vecí: Obhliadka predmetu dražby je možná dňa
20.03.2019 v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod. za účasti vykonávatel'adražby, po predchádzajúcom
osobnom alebo telefonickom dohovore, so správcom dane Č. tel. 051/7088238, 051/7088205
Zápis záujemcov o dražbu hnutel'ných vecí do zoznamu dražitel'ov:
Záujemca o dražbu sa musí zaregistrovať v mieste konania dražby. Zápis dražitel'ovbude vykonaný dňa
02.04.2019 v čase od 10:00 do 10:30 hod. v dražobnej miestnosti. Neskór prihlásení záujemcovia
nebudú zapísaní do zoznamu dražitel'ov.

Upozornenie pre osoby s predkupným právom: Osoby, ktoré majú k draženej hnutel'nej veci
predkupné právo, mažu ho uplatniť len akó dražitelia na dražbe; udelením príklepu predkupné právo
zaniká.

Poučenie o tom, kto maže byt' účastníkom dražby: Dražit' maže fyzická osoba, ktorá má spósobilosť
na právne úkony V plnom rozsahu a právnická osoba. Ak je dražitel'om fyzická osoba, maže dražit'
osobne alebo nechat' sa na dražbe zastupovať. Zástupca je povinný predložit' úradne overené
plnomocenstvo a preukázať svoju totožnosť. Ak je dražitel'om právnická osoba, maže dražit' jej
štatutárny zástupca, ktorý je povinný preukázať svoju totožnosť. Právnickú osobu móže zastupovať aj
iný zástupca, ktorý je okrem uvedeného povinný predložiť úradne overené plnomocenstvo.
Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu dražby mažete získať osobne na
Daňovom úrade Prešov alebo telefonicky na t. č. 05117088238, 05117088205.
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JUDr. Eva Kučerová
riadíteřka odb6ru daňovej exekúcie

