'Obec (adresa)

Mesto Michalovce
Nám, osloboditeľov 30,07101 Michalovce

V Michalovciach

Vybavuje

Ing. Jana Mižáková

Dňa:

TeleCón
Čislo konania

056/6864 121
4305812013

15.04.2013

,$

Zemplfnske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 8/1

07101 Michalovce

ROZHODNUTIE č. 3130012402/2013
Mesto Michalovce ako príslušný správca miestneho poplatku podľa § 81 ods. I zákona č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisov a zákona SNR č. 56312009 Z.z. daňového poriadku.

vyrubuje
Meno a priezvisko I Obch. meno'"

Zemplínske múzewn v Michalovciach

Adresa tr'f-alého pobytu I Sídlo·

Kostolné námestie 8fl, 07101 Michalovce

R:6t1né líslo I IČO '"

31297749

miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v sume 371,80 € (l1200,SS Sk
kurz=30, 1260 SKK) za rok 2013.
Pri určení celkovej výšky poplatku sa postupovalo podľa posledných údajov známych správcovi poplatku následovne:

Sadzba: 0,013 €/liter; počet nádob 1100 l: l; počet vývozov: 26; koeficient: 1100
0,013 x l x 26 x 1100 = 371,80 €
Na úhradu: 371,80 € (11200,85 Sk kurz=30,1Z60 SKK)
Úhrada: 0,00 eur
Zostáva k úhrade: 371,80 € (11200,85 Sk kurz=30,1260-SKK)
Výpočet:

Splátkový kalendár:
v termíne do 31.05.2013 v sume 185,90 €
v termíne do 31.07.2013 v sume 185,90 €

;fIh /'1.(,118

Poplatok je plati.tel' povinný uhradiť prevodom na účet obce vedený v pobočke banky Československá obchodná banka, a.s., č.ú.:
4014801747n500, alebo v pobočke banky Prima banka Slovensko, a.s., Č.Ú: 420422300IfS600, variabilný symbol 3130012402, v lehote
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak výška poplatku neprevyšuje sumu SO € a v určenej lehote splátok, ak výška
poplatku prevyšuje sumu 50 .€
Platitelia sú povinn! mestu písomne do jedného mesiaca nahlásiť všetky zmeny ro};hodné pre správne vyrúbenie poplatku.

Odôvodnenie:
I VZN č.148f20 12 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na územi mesta Michalovce.
Podľa čl.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 zák. NR SR č. 563/2009 Z.z. podať odvolanie v lehote do IS dní odo dňa jeho
správcovi poplatku. Odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zák. SNRč. 563/2009 Z.z. odkladný účinok.
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Pri plateni do pokladne mestského úradu použite rozhodnutie s týmto
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