
 

Číslo daňového exekučného konania: 110000484270  

Číslo: 102604132/2021 

Dátum: 20.12.2021 

Daňový úrad Bratislava na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č. 563/2009 Z. z.  

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva  

Dražobnú vyhlášku  

na predaj hnuteľných vecí. 

Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj hnuteľných vecí  

č. 101441690/2021 zo dňa 09.08.2021 vydaného Daňovým úradom Bratislava sa vykonáva predaj 

hnuteľných vecí.  

Predmetom dražby je: druh vozidla: OSOBNÉ VOZIDLO, evidenčné číslo: BL907MG, VIN: 

KNADN511AG6760932, továrenská značka: KIA RIO UB/F5P81/M52DZ1, farba: čierna 

metalíza. 

Dátum konania dražby: 18.01.2022  

  

Miesto konania dražby: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, Bratislava, kanc. 504  

  

Čas konania dražby: 10:00  

  

Vyvolávacia cena predmetu dražby, ktorá je najnižším podaním: 9.077,00 EUR  

  

Spôsob a termín zaplatenia najvyššieho podania:  

Správca dane určuje zaplatenia najvyššieho podania v hotovosti. Termín zaplatenia ihneď po udelení 

príklepu dražiteľovi, ktorý urobil najvyššie podanie. Ak tak neurobí, draží sa hnuteľná vec znova a bez 

jeho účasti.  

  

Spôsob odovzdania vydražených hnuteľných vecí:  

Udelením príklepu a zaplatením najvyššieho podania prechádza vlastníctvo k vydraženej hnuteľnej veci 

na vydražiteľa. Správca dane vydá vydražiteľovi potvrdenie o udelení príklepu.  

  

Termín obhliadky dražených hnuteľných vecí:  

Po predchádzajúcom dohovore s pracovníkmi exekučného oddelenia daňového úradu na telefónnom 

čísle 02 / 57378253, 02 / 57378363  

  

Zápis záujemcov o dražbu hnuteľných vecí do zoznamu dražiteľov:  

18.01.2022 na mieste konania dražby, kancelária č. 504 v čase 09:00 hod. najneskôr do 09:45 hod. 

Daňový úrad Bratislava 

Ševčenkova 32, 850 00  Bratislava 



Upozornenie pre osoby s predkupným právom: Osoby, ktoré majú k draženej hnuteľnej veci 

predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia na dražbe; udelením príklepu predkupné právo 

zaniká.  

  

Poučenie o tom, kto môže byť účastníkom dražby: Dražiť môže fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť 

na právne úkony v plnom rozsahu a právnická osoba. Ak je dražiteľom fyzická osoba, môže dražiť 

osobne alebo nechať sa na dražbe zastupovať. Zástupca je povinný predložiť úradne overené 

plnomocenstvo a preukázať svoju totožnosť. Ak je dražiteľom právnická osoba, môže dražiť jej 

štatutárny zástupca, ktorý je povinný správcovi dane preukázať svoju totožnosť. Právnickú osobu môže 

zastupovať aj iný zástupca, ktorý je okrem uvedeného povinný predložiť úradne overené 

plnomocenstvo. 

  

Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu dražby môžete získať osobne na Daňovom 

úrade Bratislava alebo telefonicky na t. č. 02 / 57378253, 02 / 57378363. 

..................................................... 

Ing. Andrea Suchoňová 

námestník  

riaditeľa daňového úradu  

úseku daňovej exekúcie 
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