Obec

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina

V Žiline

Vybavuje

Referát komunálneho odpadu

Dňa 02.02.2022

Telefón

041 / 7063239

Číslo konania

1785/2022-5268/2022-OE-KDS
Materská škola

Suvorovova 2797/20
010 01 Žilina

PLATOBNÝ VÝMER č. 1622052282/2022
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. 8/2020 o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č.
22/2019 o poplatku

vyrubuje
Meno a priezvisko / Obch. meno*

Materská škola

Adresa trvalého pobytu / Sídlo*

Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina

Rodné číslo / IČO *

37905112
poplatok

na rok 2022 vo výške 658,94 €, podľa § 77 ods. 1 písm. a), ods. 2, § 78 ods. 1 písm. a), ods. 2, § 80 a § 81 zákona, § 63
daňového poriadku a Čl. 1 ods. 2 VZN č. 22/2019 o poplatku pre zdaňovacie obdobie 2022.
Výpočet poplatku:
1. Sadzba: 0,0264 €/liter; počet nádob 240 l: 1; od 01.01.2022 do 31.12.2022; objem nádoby: 240; počet vývozov: 104
Výpočet: 0,0264 x 1 x 1 x 240 x 104 = 658,944 €
Spolu: 658,94 €
Na úhradu: 658,94 €
Poplatok za osobu:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet správcu dane
SK76 5600
0000 0003 3035 5015, SWIFT: KOMASK2X vedený v pobočke Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, variabilný symbol
1622052282, špecifický symbol 2203002370, konštantný symbol 0558, alebo v hotovosti v pokladnici Mestského úradu v
Žiline.
Splátkový kalendár:
v termíne do 31.05.2022 v sume 329,47 €
v termíne do 31.08.2022 v sume 329,47 €
Vyrubený poplatok je možné zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Pri úhrade vyrubeného poplatku ste
povinný uviesť variabilný symbol a špecifický symbol stanovený v platobnom výmere. Na základe týchto údajov správca dane
identifikuje Vašu platbu. Ku dňu vystavenia tohto platobného výmeru Vám zostáva na úhradu 530,49 €.

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 písm. a) VZN č. 22/2019 o poplatku zavedený pre poplatníka právnickú
osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.
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 o poplatku.
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. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v
lehote splatnosti prvej splátky. Vychádzajúc z uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Adresa prevádzky:
Žilina, Suvorovova 2797/20

Poučenie:
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:
Materská škola
Suvorovova 2797/20 Žilina 01001

