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Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu dane (420007)
Názov Mesto Žilina___

IČO

00321796___

Adresa Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina___

DIČ

2021339474___

Email

kc_podatelna@zilina.sk___

Telefón 041 / 7063
111___

WEB

www.zilina.sk___

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina___
Referát poplatku za komunálny odpad___
041/ 7063219, 7063239, 7063310___
dňa 21.10.2020___
Evidenčné číslo poplatníka: 0010392___
Číslo konania registratúry: 18722/2020-177713/2020-OE-KDS___
Poplatník:___
Obchodné meno: Materská škola___
Sídlo: Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina___
IČO: 37905112___
PLATOBNÝ VÝMER NA VYRUBENIE ROZDIELU POPLATKU č. 1621787473/2020___
Mesto Žilina ako správca dane podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon"), 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"), Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Žilina č. 29/2016 o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č.
22/2019 o poplatku vyrubuje rozdiel miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady___
na rok 2020 vo výške -82,37 €, podľa § 77 ods. 1 písm. a), ods. 2, § 78 ods. 1 písm. a), ods. 2, § 80
zákona, § 63 daňového poriadku a Čl. 1 ods. 2 VZN č. 22/2019 pre zdaňovacie obdobie 2020.___

Výpočet poplatku:___
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1. Sadzba: 0,0264 €/liter; počet nádob 240 l: 1; od 01.01.2020 do 15.03.2020; objem nádoby: 240;
počet vývozov: 11 2. Sadzba: 0,0264 €/liter; počet nádob 240 l: 1; od 01.06.2020 do 01.10.2020;
objem nádoby: 240; počet vývozov: 18 Výpočet: 0,0264 x 1 x 240 x 11 = 69,696 € 0,0264 x 1 x
1 x 240 x 18 = 114,048 € Spolu: 183,74 € Na úhradu: 183,74 € z toho: Platobný výmer zo dňa
16.03.2020: 329,47 € Predch. rozhodnutie na vyrubenie rozdielu dane zo dňa 10.07.2020 v celkovej
výške: -63,36 € Rozdiel poplatku: -82,37 € Záporná hodnota rozdielu poplatku znamená preplatok pre
poplatníka, kladná hodnota znamená nedoplatok pre poplatníka. V prípade, že sa jedná o preplatok,
správca dane ho použije podľa § 98a ods.3 zákona a ak nemožno použiť preplatok podľa § 98a ods.3
zákona, správca dane podľa §98a ods. 4 zákona na žiadosť preplatok vráti.___
V prípade, že sa jedná o nedoplatok, ste povinný ho uhradiť na účet správcu dane: SK76 5600
0000 0003 3035 5015, vedený v pobočke Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, variabilný symbol
1621787473, špecifický symbol 2002002207, konštantný symbol 0558, alebo v hotovosti v pokladnici
Mestského úradu v Žiline.___

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného výmeru.___

Pri úhrade vyrubeného poplatku ste povinný uviesť variabilný a špecifický symbol stanovený pre
platobný výmer.___

___

___
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___

Odôvodnenie:___

Mesto Žilina vyrubilo miestny poplatok v zmysle § 77 ods. 2 písm. b) zákona, podľa ktorého poplatok
platí poplatník, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podľa § 80 ods. 1 zákona, podľa
ktorého je poplatník povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť. Poplatok za množstvový zber je podľa
Čl. 1 ods. 2 VZN č. 22/2019 o poplatku zavedený pre poplatníka podnikateľa, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania. Sadzba
poplatku je stanovená v súlade s § 78 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona. Sadzba poplatku pre
množstvový zber je stanovená podľa Čl. 1 ods. 3 VZN č. 22/2019. Správca dane určil splatnosť
poplatku v súlade s § 81 ods. 1) alebo 4) zákona, podľa ktorého je vyrubený poplatok splatný do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v lehotách určených obcou v rozhodnutí,
ktorým sa vyrubuje poplatok. Na základe Ohlásenia k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad
pre právnickú osobu v meste Žilina zo dňa 28.09.2020 - zrušenie vývozu 240l ZN, 1ks, FV 1x7 od
02.10.2020. Vychádzajúc z uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia. Adresa prevádzky: Žilina, Suvorovova 2797/20___
___

___

Poučenie:___

3

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 72 ods. 1, 2 a 3 daňového poriadku podať
odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru písomne alebo ústne do zápisnice u
správcu dane, ktorým je Mesto Žilina. Podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odvolanie má odkladný
účinok.___

Doručuje sa:___
Obchodné meno: Materská škola___
Sídlo: Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina___
___
Vybavuje: Mgr. Mária Kadašová___
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