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Vec
Žiađost'o vyvesenie dľažobnej vyhtášĘ

Daňoý

poľiadok)

űrad Żilrina Vás v zmysle $ 133 ods.

ao

a

l

zélkona č,. 563/2009 Z.z. o spľáve daní (daňovy

doplnení niektoých zákonov

v

zneni neskoršíchpredpisov źiadao
zo dřla |0.0I.2022 na úradnej tabuli
obceLietava najmenej30dnípreddňomuskutočneniadražby.Drażbasauskutočnídňa24.02.2022.
zmene

zabezpeěenie vyvesenia dľažobnejvyhlášky č. 1000261l4l2022

JUDľ. Elena Ba1rážová
vedúci oddelenia
daňovej exekúcie 2

Prílohy
l ' Dtažobná vyhláška č. 1000261l4l2022

Telefón
+42I 415047t74

Fax

E-mail

zo dńa 10.0I.2022
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Daňový úľadżítina
Janka Kľálh 2,0t0 ol Žilina

Ćíslo daňového exekuěného konania: 110000469417
Číslo:1000261l4/2o22
Dátum: 10.0l.2022

Daňoý űrad Žitina na zálklade zákona č,. 35l20lg Z. z. o finaněnej správe a o zmene a
doplnení niektoých zákonov v znęn|neskoľšíchpredpisov a zálkona č,. 563/200i Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneníneskoršíchpľedpisor(ďalej
len
"Daňoqý poriadok'') vy dáxa

draž,obnúvyhlášku
na pľedaj nehnutel'nosti.

Na základe právoplatného daňového exekučnéhoprlkazuna predaj nehnutelhosti č.
100786110/2021 zo dňaI0.05.202l vydaného Daňoqým úľadom Žilinasa vykonáva pľedaj
nehnutelhosti. Pľedmetom dľažbyje:
nehnutelhosť vedená v KN okresného úradu Žilina,Katastrálny odboľ, katastľálne územie Lietava,
na liste vlastníctva č. l608, v spoluvlastníckom podiele l/1.
Parcely registľa ''E'' evidované na mape určeného operátu:
Parcelné číslo
2893/t
289312

Výmeľa v m2Druh pozemku
oľná pôda
orná pôda

509
432

Dátum konanĺa opakovanej dľažby:24.02.2022

Miesto konania opakovanej dľažby:Daňový trad Žilina. Janka Kľálb 2, O|0

poschodie, zasadacia miestnosť č,. I40

0l

Žilina,

1.

čas konanĺa opakovanej dľažby:09:30 hod.
Vyvolávacia cena: l0.800'00 EUR, ktoľá je najnižšímpodaním.

obhlĺadka nehnutel'nosti: dňa 02.02.2022 o l l.00 hod. po pľedchádzajricom telefonickom dohovoľe
na telefónnom čísle04I/ 5047 l82

PodmienĘ opakovanej dražby:
1. Dľažitelbm môže bý ýzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa pľeukáže platným
dokladom totožnosti ajej účasťna dtažbe nevylučuje osobiĘ pľedpis, alebo piávnická osoba
so
sídlom v SR, v zastúpení štatutámym oľgánom. Tieto osoby mozů uyľ zastupené zástupcom,
ktoý sa musí preukéaaťtradne overeným plnomocenstvom. Záujemca o dražbu sa musí
zaregistľovať v mieste konania úažbydřla24.02.2022v č,ase od 8:00 hod. najneskôr do 9:00 hod.
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2. Spľávca dane dražobnű zźlbezpeku určuje vo qýške 5.400,00 EUR, slovom päťtisícštyľisto
euľ,
ktorú je każdý dratiteľ povinný zložiťprevodom na daňoqý exekučný účetě. sK85 8180 5010
8381 3000 0259, KS , VS 8750036143 vedený v Štátnej pokladnici alebo v hotovosti u spľávcu
dane v termíne do 17.0Ż.2022. Dražby sa môže zúěastniť len dľažitel',ktoý sa najneskôr hodinu
pľed určeným zaěiatkom drażby pteukáže spľávcovi danę dokladom preukazujúcim zloźenie
dražobnej zźlbezpeky a to:

ýpisom zűčtu obsahujúcim údaje o odpísanídražobnej záhezpeky z účfudraŽiteľa v

prospech

správcu dane
do

kl adom

o zap|ateni dľaŽo bnej záb ezp eky v hotovo sti.

3.

Dľažitelbvi, ktoĘŕ bol v dľažbe neúspešný, vrźúispľávca dane dľažobnúzélbezpeku v teľmíne
najneskôľ đo5 pľacovných dní odo dňa konania drażby podl'a $ 136 ods. 5 Daňového poľiadku'

4.

Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak niekol'ko dražiteľov urobí
rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, ľozhodne správca dane o udelení
pľíklepužrebom. Ak je medzi dražitelmi drażiteľ,uplatňujúci si predkupné právo, udelí správca
dane príklep pľednostne jemu. Ak je takýchto osôb viac' rozhodne spľávca dane o udelení pľíklepu

žrebom.

5.

Vydľažitel'je povinný uhľadiťvydrażenű cenu predmetu dľaŽby (najvyššie podanie), v teľmíne
uľčenom v rozhodnutí o udelení príklepu, a to prevodom na daňoý exekučný účetDaňového
tradu iilina vedený v Štĺtnejpokladnici čísloúčtuSK26 8l80 5009 1080 2772 6887,variabilný
symboĺ 8750036143, špecifický symbol 3039675l, alebo v hotovosti u správcu dane. Úspešnému
vydražitelbvi sa zapoěitava do ceny vydraženej nehnutelhosti vopľed zap|atenéłdrażobnél
zálbezpeka. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v teľmíne urěenom v rozhodnutí o udelení
pľíklepu' správca dane dľažobnűzźtbezpeku nevráti a pouŽije ju na úhradu nákladov podl'a $ 144
ods. 2 Daňového poriadku. V pľípade opakovanej a opätovnej draźby tento dražiteľ dražiť
nemôže. Rovnako sa tento draŽiteľ nemôŽe zúčastniťani konania o pľechode vlastníckeho prátvak
nehnutelhosti na základe ponuky.

6.

YydraŽiteľ musí bez zapoěitania na najvyššie podanie prevziať zélvady (nájomné práva, vecné
bremená, ktoľévznikli na zźlklade osobitného predpisu a zmluvné vecné bľemená). Na
nehnutelhosti viaznu tieto zźĺvady:bez závad. Zźnady a űžitky z nehnutelhosti pľechádzajű na
vy drażiteľa nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnutelhosti.

7. V

zmysle $ 142 Daňového poľiadku sa udelením príklepu so súhlasom správcu dane môže
vydražitel' ujať držby vydraženej nehnutelhosti' Vlastnícke pľávo k nehnutelhosti nadobúda
vydražiteľ na zélklade pľávoplatného ľozhodnutia správcu dane o udelení príklepu a zap|atenim
najvyššieho podania v lehote uľčenejv tomto rozhodnutí. Ak sa zľušírozhodnutie o udelení
príklepu alebo vydraŽiteľ v určenej lehote nezaplati najvyššie podanie, je povinný vydraŽenú vec
vrátiť, vydať všetĘ pľíľastky,úžitkya nahradiť škodu, ktorá vznikla na vydľaženej
nehnutelhosti.

I

Ak vydľažitel' neuhradí najvyššiepodanie včas alebo &ažba sa nekonala z dôvodu
.,
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nezáujmu

dražitelbv, v zmysle $ 143 Daňového poľiadku správca dane nariadi opakovanú dražbu najneskôľ
do dvoch mesiacov od konania drażby uveđenejv tejto dražobnej vyhláške alebo od termínu
stanoveného pre konanie dražby. Ak je opakovaná dtaŽba neúspešná, môže správca dane nariadiť
opätovnú dražbu.

9.

Správca dane upozorňuje osoby, ktoľémajú k nehnutelhosti predkupné právo, že toto pľávo
pľeukážunajneskôľ pri zloženídľaŽobnej zilbezpeky a uplatniť si ho môŽu len na dražbe ako
&ažitelia. Správca dane udelí pľednostne príklep dražitel'ovi uplatňujúcemu si pľedkupnépľávo.
Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení pľíklepužľebom. Udelením príklepu
pľedkupnéprźxo zaniká".

10. Správca dane zrušíkonanie dražby ak:

a) daňový dlžníkuhradí daňovy nedoplatok
b) spoluvlastník nehnutelhosti, ktoľá je

c)

najneskôľ hodinu pred uľčenýmzaěiatkom dratby,
v podielovom spoluvlastníctve poukáźe na úč,ęt
správcu dane vyvolávaciu cenu podielu, ktory sa má draźiťa najneskôr hodinu pred
uľčenýmzaěiatkom drażby predloží doklad o jeho zap|ateni,
iná osoba poukáže na účetsprávcu dane celý daňoý nedoplatok bez náľoku na prechod
vlastníckeho pľáva k veci a najneskôľ hodinu pľed začiatkom dražby pľedložídoklad o jeho

zaplateni.

o predmete, prípadne priebehu opakovanej dražby môžete získaťosobne v
kancelárii ě.423 na Daňovom úrade żilinaalebo telefonicky na t. č,.04|/5047182.

l 1. Ďalšie infoľmácie

JUDľ. Katarína Houbová
námestník
ľiaditelb daňového úradu
úseku daňovej exekúcie
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