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Správca dane

OBEC HNOJNÉ

Vybavuje

Helena

Číslo telefónu

056/6596240

Číslo konania

2012

v HNOJNÉ

Kráľová

Dňa

15012012

Zemplínske múzeum
Maroš DEMKO, mgr.
Kostolné námestie
071 01 Michalovce

ROZHODNUTIE Č. 2210110001
Správca dane pod fa §20 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) a zákona SNR č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len daňový poriadok)
vy rub uje daňovníkovi / zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov*:

Meno a priezvisko / Obch.meno*: Zemplínske múzeum
Adresa trvalého pobytu / Sídlo*:
Rodné číslo** / IČO*/DIČ***:

daň
I.Daň

Kostolné námestie
071 01 Michalovce
31297749

z nehnutel'nosti na rok

2012

takto:

z pozemkov
Predmet dane

,

Výmera pozemku v m 2

Daňv€

Základ dane v €

A-omá pôda, chmernice, vinice, OIIOCIlé sady
(§ 6 ods. 1 písm. a)zákona)

i

B-trvalé trávne porasty (§6 ods.l písm. b) zákona)

4.125,

16,50

46,00

60,72

0,46

752,00

992,64

3,97

111,00

146,52

1,10

3125,00

C-záhrady (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)
O-lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)
E-rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)
F- zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods. 1
písm. f) zá kona )

I

G-stavebné pozemky (§ 6 ods.l písm. g) zákona)

Ii

H-ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
(§ 6 ods. 1 písm. h) zá kona )

!

-

Celkom

.

22,03

II. Dan za staVieb
Predmet dane

Základ dane v m

2

Daňv€

A-stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)
B-stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10
ods. 1. písm. b) zákona )
C-chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)
O-garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)
E-priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)
F-stavby na ost. podnik. a zárob. činnosť, skladovanie
a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)
G-ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)
H-viacúčelová

33,

220,00

stavba (§ 12 ods. 6 zákona)

Celkom

33,

ROZHODNlJllE Č. 2210110001

III.

Daň

z bytov
Základ dane v m2

Predmet dane

Daňv€

A· byty (§ 14 zákona )
B - nebytové priestory (§ 14 zákona)

Celkom

IV.

Daň

z nehnuterností celkom

1. Daň z nehnuterností zaokrúhlená na eurocenty nadol
( súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)
2. Splátky dane (§ 21 zákona) a splatnosť dane podľa

55,O3·€

~becne

záväzného nariadenia:
v termíne do 31/05/2012

55,03 €

v termíne do
v termíne do
v termíne do

Daň ( splátky dane) z nehnuteľností ste povinný uhradiť na účet správcu dane číslo: 26020 552/0200 vedený v pobočke
banky VÚB,A.S. - Michalovce, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 2210110001.
Daň ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti
na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať
platby na daň.

Odôvodnenie:
Daň je vyrubená v zmysle zákona SNR č.582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a následne novo prijatého VZN č.1/20120 dani z nehnuteľnosti a miestných poplatkoch na rok 2012

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice
u správcu dane OBEC HNOJNÉ v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má podra § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

Helena Krárová
starostka obce
podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca
obce s uvedením mena a priezviSka starostu obce
odtlačok úradnej pečiatky

DoruwJe sa: zemplínske múzeum
Maroš DEMKO, mgr.

1657,83 Sk
1 EUR = 30,1260 Sk

*

čo

sa nehodí preaarknite,

** Vprípade, že daňovník nemána území SR trvalý pobyt, uvecn:e dátum narodenia.

*** Daňové Identifikačné čislo daňovníka uveďte, ak bolo daň(7olým úradom pridelené
MF/029213/2011-722

