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Obec
Názov:

Mesto Žilina

Adresa:

Námestie obetí komunizmu 1, O11 31 Žilina

E-mail:

kc_podatelna@zilina.sk

WEB:

www.zilina-sk

lčo:

00321796

Dlč:

2021339474

Telefón:

041 / 7063 111

Rozhodnutie hlavička

dane:
Vybavuje:
ČÍslotelefónu:
Čís|okonania:
V:
Dňa:
Správca

ír/esto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, O11 31

Žtina

Referát komunálneho odpadu
O41

/ 7063239

3243/2O21-877O/2O21-)E-KDS

žiline
03.03.2021

Adresát
Výrokova čast'
Rozhodnutie

číslo:

PLATOBNÝ VÝMER č,1622048060/2021

Text pre riadky 8 až 10:
Mesto Žilina ako správca dane podl'a zákona č.582/2OO4 Z, z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

1z3
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Rozhodrrutie za komunálny odpad (42005

1)

lrttps://schranka.slovensko.sk/Handlersi

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

(d'a|e.1

PrintMessage.ashx?IdF...

len "zákon"), zákona č,563/2009 Z, z. o správe daní

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej

len daňový poriadok"),

VŠeobecne závázného nariadenia Mesta Žilina č.16/2018 o odpadoch a Všeobecne závázného nariadenia Mesta Žilina

č.

22/2019 o poplatku

Vyrubuje:

vyrubuje

Danovnik
Meno a priezvisko /

Obch.

Materská škola

meno:

Adresa trvalého pobytu /
Rodné číslo/

Sídlo: Suvorovova

lčo:

2797/20,010 O1 Žilina

37905112

Výpočtova čast'
Text riadku 15 a 16:

poplatoknarok2021vovýške171,07€,podl'a§77ods.1
zákona,

§

písm.a),ods,2,§78ods. 1písm.a),ods.2,§80a§8i

63 daňového poriadku a Čl. t ods.2 VZN č. 22/2O1g o poplatku pre zdaňovacie obdobie 2021.

Text riadku 17

(PO_VYPOCET):

Výpočet poplatku:
Dátu m:

od

01 .07

.2021 do 31 .12.2021

Sadzba: 0,0264 €/liter; počet nádob: 1; počet vývozov: 27; objem nádoby: 240

Výpočet:0,0264xl x27 x240

= 171,07 €

Na úhradu: 171,07 €

Text pre platbu
Text pre riadky 18 až23:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradit'na účetsprávcu dane SK76 5600
0000 0003 3035 5015, SWlFT: KOMASK2X vedený v pobočke Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, variabilný symbol
1622048060, Špecifický symbol 2103093781, konštantný symbol0558, alebo v hotovostiv pokladnici Mestského úradu v

žiline.
Splátkový kalendár:
v termíne do 31.05.2021 v sume 85,54 €
v termíne do 31.08.2021 v sume 85,53 €

Vyrubený poplatok je moŽné zaplatit' aj naraz najneskór v lehote splatnosti prvej splátky. Pri úhrade vyrubeného popIatku
ste povinný uviest'variabilný symbol a špecifický symbol stanovený v platobnom výmere. Na základe týchto údajov správca

daneidentifikujeVaŠuplatbu.KudňuvystaveniatohtoplatobnéhovýmeruVámzostávanaúhradu

171,07€.

odóvodnenie
Text

odóvodnenie:

Odóvodnenie:

Text pre riadky 25 až 27l.
Mesto Žilina vyrubilo miestny poplatokvzmysIe

§

77 ods.2 písm. b) zákona, podl'a ktorého poplatok platí poplatník,

ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívat'alebo užívanehnutel'nost'nachádzajúcu

ako na Podnikanie a podl'a

§

sa na územíobce na iný účeI

B0 ods. 1zákona, pod|'a ktorého je poplatník povinný splnit'siohlasovaciu povinnost'.

Poplatokza mnoŽstvovýzber je podl'a Čl. 1 ods,2 VZN č.22/2019 o poplatku zavedený pre poplatníka podnikatel'a, ktorýje
oprávnený uŽÍvat'alebo užívanehnutel'nost'nachádzajúcu

2z3

sa na území mesta na účelpodnikania.
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Sadzba poplatku je

sta n

ovená v

sú lad

https ://schranka.slovensko.sk/Handlers/PlintMessage.ashx?

IdF...

e s § 78 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona. Sadzba poplatku pre mn ožstvový zber je

stanovená podl'a Čl. 1 ods. 3 vZN č.22/2O1g.

SprávcadaneurčilspIatnost'poplatkuvsúlades§B1

ods. 1)alebo4)zákona, podl'aktoréhojevyrubenýpoplatokspIatný

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým

sa

vyrubuje popIatok. Vychádzajúc z uvedených skutočnostíbolo rozhodnuté tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhod nutia.

Adresa prevádzky:
Suvorovova 20,

llna

Poučenie
Text

poucenie:

Poučenie:

Text pre riadky 29 až32:
Proti tomuto platobnému výmeru je možnépodl'a

§

72 ods.

1, 2 a 3

daňového poriadku podat' odvolanie do 30 dní odo

dňa doručenia platobného výmeru písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane, ktorým je Mesto Žilina.Podl'a§72
ods. 7 daňového poriadku odvolanie má odk|adný účinok.

Doručuje sa

JZJ

Osoba:

Materská škola

Adresa:

Suvorovova 279]/20,010 01 Žilina
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