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2022 - KO -PO - Platobný výemr o vyrubení rozdielu poplatku

Dátum uloženia do sghránky: 27.09.2022 í5:04:58
Odosielatel': Mesto Zilina (OVM)
Prijímatel': Materská škola, Dedinská 111, Zilina
Značka odosielatel'a :'l 47 663 l 2022l l'|

Elektron ické dokumenty
. eF0000'10399.asice

o Elektronické rozhodnutie

ELEKTRONlCXÝ OOXUMENT

Kladnú hodnotu rozdielu poplatku uvedenú v tomto platobnom výmere ste povinný uhradit'na ÚČet správcu dane Č. SK76

5600 00oo oo03 3035 5015, BlC: KOIMASK2X, vedený v pobočke banky Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, variabilný

symbol 1622051B2B, špecifický symbol 2202002157, konštantný symbol 0558, alebo v hotovosti pri platbách do 300 €

zamestnancovi správcu dane, ktorý je oprávnený prijímat'platby na daň. Poplatok ste povinný uhradit'do 15 dní odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného výmeru.

odóvodnenie
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Elektronické rozhodnutie

Správca dane vyrubil poplatok v zmysle § 77 ods. 2 písm. b) zákona, podl'a ktorého poplatok platí poplatník, ktoni'm je

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívat'alebo užíva nehnutel'nost' nachádzajúcu sa na Území obce na iný ÚČel ako na

podnikanie a podl'a § B0 ods. 1zákona, podl'a ktorého je poplatník povinný splnit'si oznamovaciu povinnost'. MnoŽstvový

zberjezavedený podl'a čl. 1ods.2písm.a) VZNč.22/2019.Sadzbapoplatkujestanovenávsúlades§78ods. 1písm.a)

a ods. 2 zákona. Sadzba poplatku pre množstvový zber je stanovená podl'a čl. 1 ods. 3 VZN Č.22/2019. V prípade, ak

správca dane určil lehotu,zaplatenia poplatku v splátkach, vyrubený poplatok je možné v zmysle § 8'l ods. 4 zákona

zaplatit' aj naraz, najneskór v lehote splatnosti prvej sp|átky. Na základe Ohlásenia k poplatkovej povinnosti za komunálny

odpad pre právnickú osobu v meste Žilina zo dňa 01.0B.20ZZev.č.418/2022 - prerušenie vývozu 110lZN, 1ks, FV'lx7 od

01.08.2022 do31.08.2022. Vychádzajúc z uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, akoje uvedené vo výrokovej Časti

tohto platobného výmeru.
Adresa prevádzky: Žilina, Dedinská 1/1 Žilina

Poučenie
Proti tomuto platobnému výmeru je možné podl'a § 72 ods. 1,2a3 daňového poriadku podat'odvolanie do 30 dni odo

dňa doručenia platobného uYrn"ru písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane, ktonf,m je Mesto Žilina. Podl'a § 72

ods. 7 daňového poriadku odvolanie má odkladný účinok a podl'a § 72 ods. 9 daňového poriadku v odvolaní proti

platobnému rnf,meru, ktory',m bol vyrubený rozdiel dane, možno napadnút'len tento rozdiel.

Doručuie sa
Materská škola, Dedinská 1/1,Žilina, Dedinská 1/1,o1o01Žilina, slovenská republika

PLATOBNÉ ÚDAJE /,/
Suma: 136.48 /
Mena: EUR
číslo úctu (lBAN): SK76 5600 0000 0003 3035 5015

SWlFT-BlC: KOMASK2X
Konštatný symbol: 0558
Variabilný symbol: 1 622051 B28
Špecif ický sym bol: 22020021 57

Čiarový kód (možné načítat'iba v pokladni mestského úradu)
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Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
pre právnickú osobu a podnikatel'a v meste Žilina

Určenie

o

o

poplatníka: (označiť krížikom)

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať

území mesta na iný účel ako na podnikanie

Podnikatel', ktorý je oprávnený užívať alebo

mesta na účel podnikania

alebo užíva nehnutelhosť nachádzajúcu sa na

užíva nehnutel'nosť nachádzajúcu sa na území

lČo: 3Ť Ťz: j-[ó
obchodné meno alebo názov: t/rt /ť-l4.-" ,iV,!"
Sídlo: 7)"2,, á"* /l. z?)72>ro ůla D./

Údale o prevádzke (ohlásenie sa vypisuje pre každú prevádzku samostatne):

Názov prevádzky: //o brnÁn-.' {4,€<_-/
Adresa prevádzky: ),r,,?rn,J-'x' {7, j) tj;,., - .S'tl'; Dťú i/

Úaaje t< poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - zberná nádoba a požadované

zmeny:

Údaje potrebné k výrubu poplatku: (označiť krížikom)

o Nový poplatok

o Zmena k poplatku (číslo platobného výmeru):

Poplatník svo.iim podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za škody,

ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov,

Dátum: / ,Y' #uš,,l* MATERSK,\ §KotÁ
DL,DiNlil(A l/1

žtt-tNe

pečiatka poplatníka

Evidenčné číslo (vyplní Mestský úrad v Žillne):

lU/e-rc
/

Adresa umiestnenia zbernej nádoby: ,/1o ./r.rÁ,","ž'-,a.'Crž...,,'L."-' 4 :)
Objem zbernej nádoby:
Počet zberných nádob:

Frekvencia vývozu: /r'a}d"z,u k-ffi/
Poznámka (uvedie sa požadovaná zmena: nápr. prideleňie novej zbernej nádoby, odhlásenie vývozu,

zmerla objernu zbernej nádoby alebo frekvencie vývozov, pozastavenie vývozov, krádež a pod.):
,r)
.'1>22, .j,!Lr2,r+yb* !o-nn, ' ,.u*.tt §-r,./

,r/ Z r .?a í/ ,ť ,oz2_

podpis poplatníka

Príloha: Výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra

Mestský rlrad Žillna

Dátum

ooiueenia: aI -08- 2022


