Mesto M artin, N:ím. S. H . Vaj:rn sk é ho 1 1 036 49 Martin

Cislo konania: 0016842/2018

V Martine dňa: 31.05.201 S

Vybavuje: ekonomicky odbor Msú, tel : 4204 347, 489

Rozhodnutie č . 1621435389 12018
na vy rubeni e miestn e ho p oplatku za k omunálne odpady a drobn é stavebné odp ad y.
Správca dane Mesto Martin podľa§ 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a micsmom poplatku
za komu na lne odpady a drobné stavebné odpady v zneni ncskoršjch predpisov (ďalej len "zákon c. 582/2004 Z.z."),
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe dani (dmiovy poriadok) no zmene a doplnení nickrorých znkonov (ďalej len
''zákon č. 563/2009 Z.z. ") a Všeobecne záväzného nanndcnia mesta Martin č. 76 o miestnych dnniach
a miestnom poplatku zn komunálne odpady a drobné swvcbné odpady v platnom znení (ďa l ej len ''VZN č. 76")
vyrubuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 20 18 takto:
Po pl atní kovi:

Niírodná t r ansfúzna služba SR
IČO: 30853915
Ďumbierska 3/L, 831 O1 Orutisluva
ako podnika teľovi, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nach:idzajúcu sa nn územi mesta M~trtin
na úcel podnikania v zmysle§ 77 o<ls. 2 písm. c) z:ikonn č . 582/ 2004 Z.z. a sadzby poplulkov podľa§ 44 ods. 2
písm b) a § 45 VZN č. 76, 1niestny poplatok za komunálne a drobné stavebné oclpncly zn rok 20 18 v nasledovnej
vyške (uvedenej vo výpočte):

1. Sadzba: 0,085 €/zamestnanec/deň; počet zamestnancov: 20: obdobie: 365 dni od O1.0 1.20 18 do J l .12.2018
0,085 X 20 X 365 = 620,50 €
Spolu: 620,50 €
Na úhradu: 620.50 €
Výpočet :

Vyrubený miestny poplatok ste povinny uhradiť na účet správcu dane vedený v CSOB, a. s. Martin
IBAN: SK68 7500 0000 0040 0376 2674, variabilný symbol 1621435389, konštanmý symbol 0558. Poplu tok
je splatný v dvoch rovnakých splátkach, a co prvá splárka najneskôr do 15 dni odo dňa nadobudnutia právoplmnosti
rozhod nutia a druhá splátka naj neskôr do 31.8. kalendárneho roka, ua ktorý sa poplatok vyru buje.
O d ôvodne nie:
Na zn klade žíadosti/oznámenia poplatníka zo dr'la 24.5.20 18 správcu dane mení výpočet poplatku za komunúlnc
odpady a drobné s tavebné odpady, ktorý bol vyrubený nlzl10Jm1tirn zo d1'1a 2.5.2018
Správca dane urč il p oplatok podľa VZN č. 76 ako súčin sadzby poplatku počtu kalendárnych dni v zdaňovacom
obdobia ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie spr5vcu dane zo dna 2.5.2018
Na základe vyššie uvedených sku t očnos tí bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto Tozhodnutia.
P o u če ni e:

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 72 ods. 1 zákona c. 563/2009 Z.z. podať odvo lanie. Odvolanie sa podáva
orgánu, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté. a to do 30 dní odo dna jeho doručenia.
Včos podané odvolanie má v zmysle§ 72 ods. 7 zákon:t c. 563/2009 Z.z. odkladr)ý úč in ok.

Mgr.art. Andrej

Hrn čia r

primátor mesta Martin
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