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Krajsk)' súd v Košiciac-h v právnej veci navrhovateľa AGR()~LADMOVCE, SIO.,
Ladmovcc č, 170, last advokátom JUDr. Fugenom Kostovčíkom, Gelnická č33, Košice,
proli odporcovi Dai'tový úrad Král'ovsk;;" Chlmec. MIerová č.2, Kráľovský Chlmec, o návrhu
na ochranu pred nezákonným zásanorn organu verejnej moci. o návrhu odporcu na vydaníe
opravného uznesenia takto

r o z hod o l:
Op ra\' uje druhý výrok rozsudku Krajského súdu v Košiciach é.k,7Síll737/201O
25 zo dita 25.820JO takto;
Z a k a z uje Daňovéam úradu Kráľovský Chlmec pokračovať vo výkone daJlovej
kontroly na zistenie oprávnenos:i naroku navrhovateľa na vrútenie naul:lcmého odpočtu
dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia ma,i 2009 ajanuar 2010 na základe poverenia
na výkon kontroly Č. 738i320íl3086/200WHvi ZO dňa 16.7.2009 a poverenia na výkon
kontrolyč. 738f320/4711110/Haj zo dňa 9.3.2010.
V druhom odseku na strane 7 r07.sudku o p r li v II je text .,c., 738!320/Hvi zo dfJa
1].11.2009 a Č. 738/320/4715/1 OiIhj 70 dňa 8.3.20 l {)" takto: "Č. 738/320/1 :tOS6!2009!Hvi 7.0
dňa l6,7.2009 a č, 738/320!47IlíLO!Haj ZO dňa 9.3.2010".

Y prvom odseku na strane 2 rozsudku a vo štvrtom odseku na strane 3 rozsudku
op ľ a v II je text "august 2009" takto:" máj 2009".

Odôvodnenie
Krajský' súd v Košic;ach rozsudkom č.k. 7S/1! 737!2DJ{)-25 zo dňa 25.8.2010 zakitzal
odporco\ i pokračovať vo V)'kO:1C daúovcj kontroly na zistenie oprávnemlsfi n<lroku
navrhova:eťa na vrátenie nadmerného odpočlu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie
obdobia máj 2009 ajanuár 20 l Q.

Vo výroku rozsudku a v jeho odôvodnení na strane 7 krajsky súd v dôsledku chyby v
písaní nesprávne uviedol čísla poverení Daňového úradu Král'ovský Chlmec na vykonanie
kontroly na zistenie oprávneností nároku navrhovateľa. na vrátenie nadmerného
odpočlu dane 7 pridanej hodnoty ?a už uvedené zdaňovacie obdobia II na strane 2 a 3
rozsudku nesprávne uviedol zdaňovacie obdobie, ktore bolo predmetom daňovej kontroly u
navrhovateľa na základe poverenia č. 738!320í13086/2009/Hvi zo ehla ) 6.7.2009.
daňovej

Preto v zmysle § t 64 Občianskeho súdneho poriadku krajsk)' súd tieto chyhy v písaní
opravil spôsobom uvedel1)'lll vo výrokovej časti tohto uznesenia.
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Poučenie:

Pmtí tomuto uzneseniu je lllo1.né podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho dOlUčenÍa
na Nnjvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a Io písomne v
dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa ma popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, pro li
ktorému rozhodnutiu smeruje, vakom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postupu súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V Košiciaeh

dňa

14.01.2011

JUDr. JozefKurue
predseda senátu

Za správnosť vyhotovenia:
Monika Kosluríková.' l

