
 

Daňový úrad Košice 

Rozvojová 2, 041 90 Košice 

  
 

Daňový úrad Košice 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 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva 

 

d r a ž o b n ú v y h l á š k u 

na predaj nehnuteľnosti. 

 

Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti č. 

709/320/33230/09/MAT zo dňa 12.10.2009 vydaného Daňovým úradom vykonáva sa predaj 

nehnuteľnosti a to : 

Nehnuteľnosti vedenej na LV č. 310, katastrálne územie Svinica, spoluvlastníckeho podielu 1/1 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape 

 

Parc.číslo 

644/1 

Výmera v m2 

671 

Druh pozemku 

zast.plochy a nádvoria 

Spôsob využitia p. 

15 

Umiest. poz. 

1 

645/1 395 záhrady 4 1 

Stavby 
    

Súpisné číslo 
stavby 

na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Umiestnenie 

116 644/1 10 DOM 1 

 

Dátum konania dražby: 18.09.2015 

 

Miesto konania dražby: DÚ Košice, kancelária 215 

 

Čas konania dražby: 10:00 hod. 

 

Vyvolávacia cena: 149.000,00 EUR, ktorá je najnižším podaním. 

 

Obhliadka nehnuteľnosti: Svinica č. d. 116, termín obhliadky na základe dohovoru s pracovníkom 

exekučného oddelenia na tel.č.: 055/7830100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Daňový úrad Košice 

Rozvojová 2, 041 90  Košice 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Daňový úrad Košice 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 

zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov  (ďalej len "Daňový poriadok")  vydáva 

 

d r a ž o b n ú   v y h l á š k u 

na predaj nehnuteľnosti. 

 

          

            Na základe právoplatného  daňového  exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti  

č. 9800504/5/1621154/2014/FAI zo dňa 25. 04. 2014  vydaného   Daňovým úradom Košice vykonáva sa 

predaj nehnuteľnosti, a to: 

nehnuteľností, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, 

katastrálny odbor,  

na LV č. 593,  k. ú. Krompachy, p. č. 665, zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m
2 

, súpisné číslo 

180, rodinný dom na p. č. 665, spoluvlastnícky podiel 2/6,    

na LV č. 605, k. ú. Krompachy,  p. č. 666, zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m
2
 , 

spoluvlastnícky podiel 2/6, 

 

Dátum konania opätovnej dražby: 17. 09. 2015 

 

Miesto konania opätovnej dražby: Daňový úrad Košice pobočka Spišská Nová Ves, Školská 24, 

prízemie, č. dverí 127  

 

Čas konania opätovnej dražby: 10:00 hod. 

  

Vyvolávacia cena: 1.600,00 EUR, ktorá je najnižším podaním. 

 

Obhliadka nehnuteľnosti: 08. 09. 2015 o 10:00 hod., Dolina s. č. 180, 053 42 Krompachy. Prípadný 

záujem o obhliadku je potrebné vopred oznámiť na tel. č. 053 4156 140, v termíne do 03. 09. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daňový úrad Košice 

Rozvojová 2, 041 90 Košice 
 

 

 

 
Daňový úrad Košice 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 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva 

 

d r a ž o b n ú v y h l á š k u 

na predaj nehnuteľnosti. 

 

Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti č. 
9800501/5/555273/2013/Bec zo dňa 11.02.2013 vydaného Daňovým úradom vykonáva sa predaj 

nehnuteľnosti a to : 
 

- dom, súpisné číslo 577, na  pozemku s parc. číslom 28/43, obec  Čečejovce, okres Košice-okolie 

- pozemok v obci Čečejovce, parc. č. 28/43, okres Košice-okolie 

 

 

Dátum konania dražby: 15.10.2015 
 

Miesto konania dražby: kancelária č. 107 na Daňovom úrade Košice, Rozvojová 2, Košice 

Čas konania dražby: 10:00 hod. 
 

Vyvolávacia cena: 31.800,00 EUR, ktorá je najnižším podaním. 
 

Obhliadka nehnuteľnosti: Obhliadka draženej nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 01.10.2015 o 

10:00 hodine po predchádzajúcom telefonickom dohovore. 
 

 


