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ELEKTRONlCKÝ DOKUMENT

MEsTo Žlllrua
Námestie obetí komuniztnu ::so/t, ottlt Žilina

číslo konania
5931 /2023-47 20 /2023-oE-KDS

Vybavuje
Mgr, Mária Kadašová, tel, č.: 041 /7 063239

v žiline
0Z.02. 2023

RozHoDNUT! E č. 1 62212441212023

Správca dane podl'a zákona č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení'neskorších predpisov (d'alej len "zákon"), zákona č. 563/2009 7, z. o správe daní (daňový

poriadok) a o zmene a doplnení niektonj,ch zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len "daňový poriadok") a

Všeobecne závázného nariadenia Mpsta Žilina č. 12/2022 o poplatku (d'alej |en "VZN č.12/2022 ")

vyrubuje
Poplatníkovi:
Obchodné meno: Materská škola, Dedinská 1/1,Žlina
Sídlo: Dedinská 1/1,01O 01 Žilina
lčo: 37905066

poplatok
narok2023vovýške343,20€,podl'a§77ods. 1 písm,a),ods.2,§78ods. 1písm.b),ods.4,§80a§81 zákona,§63
daňového poriadku a'čl. 1 ods. 1 VZN č, 12/2022.

Výpočet poplatku:
1.Sadzba: 0,06€/liter; početnádob110l: 1;od01.01.2023 do31.12,2023;objemnádoby: 110; poČetvývozov:52

Výpočet: 0,06 x 1 x 1 x 110 x52 = 343,20 €
výpočet spolu: 343,20 €

celkom: 343,20 €

poplatok ste povinný uhradit'na účet správcu dane č, SK76 5600 0000 0003 3035 5015, BlC: KOMASK2X, vedený v

pobočke banky Prima banka Slovensko, a.s,, Žilina, variabilný symbol 1622124412, špecifický symbol 230300138B,

konštantný symbol 0558, alebo v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je oprávnený

prijímat' platby na daň.
Splátka/splátky poplatku a lehota splatnosti splátky/splátok (§ 81 zákona):

v termíne do 31.05.2023 v sume 114,40 €

v termíne do 31.07 .2023 v sume '] 14,40 €

v termíne do 31.08.2023 v sume 1 14,40 €

pri úhrade vyrubeného poplatku ste povinný uviest'variabilný symbol a špecifický symbol stanovený v tomto rozhodnutÍ.

Ku dňu vystavenia tohto rozhodnutia Vám zostáva na úhradu 343,20 €.

https://schranka.slovensko.sk/HandIers/PrintMessage.ashx?ldFoIderMessage=649904454&Tabld=3bccbbbd-7670-4de9-aB05-4536b6 a4e9g7



13,2.2023 9:25 Elektronické rozhodnutie

odóvodnenie
Správca dane vyrubil poplatok v zmysle § 77 ods. 2 pism. b) zákona, pod|'a ktorého poplatok platí poplatník, ktorým je
právnická osoba, ktoráje oprávnená užívat'alebo užíva nehnute|'nost'nachádzajúcu sa na území obce na iný úče| ako na

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

množstvový zberje zavedený podl'a čl, 1 ods, 1 písm. b) VZN č. 12/2022. Sadzba poplatku je stanovená v sú|ade s § 78

ods,lpísm.b)aods.4zákona.Sadzbapoplatkupreneváženýmnožstvovýzberjestanovenápod|'ačl 1ods.3VZNč.
12/2022, V prípade, ak správca dane určil lehotu zaplatenia poplatku v splátkach, vyrubený poplatok je rnožné v zrnysle §

81 ods. 5 zákona zaplatit' aj naraz, najneskór v lehote splatnosti prvej splátky. Vychádzajúc z uvedených skutočností boIo

rozhodnuté tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Adresa prevádzky: Dedinská 1 /1, Žilina

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné pod|'a § 72 ods. 1,2 a 3 daňového poriadku podat'odvolanie do 30 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane, ktorým je Mesto Žilina. Podl'a § 72 ods.7
daňového poriadku odvolanie má odkladný účinok.

Doručuje sa
Materská škola, Dedinská 1/1,Žilina, Dedinská 1/1,01001 Žilina, Slovenská republika

PLATOBNÉ ÚDAJE
Suma: 343.20
Mena: EUR

číslo úctu (lBAN): SK76 5600 0000 0003 3035 5015
SWlFT-BlC: KOMASK2X
Konštatný symbol: 0558
Variabilný symbol: 1 6221 24412
Špecifický symbol: 2303001 3BB

QR kód:
(načítaním v mobilnej aplikácii svojej banky vykonáte úhradu)

o-

Telefón

041 11063111

E-mail
kc_podatelna@zilina,sk

lnternet
www.zilina.sk

lčo
0032,] 796

/s. a,&r/3
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