v HNOJNÉ

~ r.,;právca dane OBEC HNOJNÉ
Vybavuje
Helena Král'ová
Číslo telefónu

056/6596240

Číslo konania

2014

Dňa 10.01.2014

Zemplínske múzeum
Maroš DEM KO, mgr.

Kostolné námestie
071 01 Michalovce

ROZHODNUTIE Č. 2410110001
Správca dane podra § 9ge ods.1 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 č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiSOv (ďalej len daňový poriadok)
vyrubuje
daňovníkovi:

Maroš DEM KO, mgr.
1. Meno a priezvisko /Obctl.meno*: Zemplínske múzeum
pobytu / Sídlo*: 071 01 Michalovce, Kostolné námestie
3. Roälé ČíSIO-- / IČO-:
31297749

2. Mesa tJvaIého

na rok 2014
Ao

Daň

z nehnutel'nosti

I. Daň z pozemkov

Základ dane
-vymera ~ Hodnota-

Predmet dane
A orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
(§ 6 ods. l písm. al zákona l

12,07

46,00

Sadzba dane
vo/o

Daň

0,07

0,60

trvalé trávne porasty (§6 ods.l r;Jsm. al zá kona l

, B

'1ÍJt'II7!áJ (§ 6 oos..l

Ii'sm.

0,40

b) zákona)

pochv II I'Ii:ÍI:MlniI (§ 6 oos.. l

Ii'sm. cl záitona)

..................

~~~-----. . ~ ..

3,97

0,40

E • OStlItné pochv (§ 6 ods. 1 Ii'sm. c) zákona )
F•

16,50

_-------_

................

0,58

:

lesné pozemky, na kta-ých sú hospodárske
lesy (§ 6 ods. 1 r;Jsm. dl zákona)

G· rybniky S chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy (§ 6 ods. l písm. d) zákona)
H • stavebné pozemky (§ 6 ods.l písm. e) zákona)

Spolu

II.

Daň

21/12

za stavieb
Predmet dane

Základ dane v m2

I

Sadzba dane i

Daň

A stavby na bývanie (§ 10 ods. l písm. a) zákona)
B· stavby na pôdohoSpodársku produkCiU (§ 10x1s. 1. písm. bl zákona)

c -chaty

(§ 10 ods. 1 písm. cl zákona l

O - garáže (§ 10 ods. l písm. dl zákona l
E - priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. el zákona)
F - stavby na ost. podnik. a zárob. Činnosť, skladovanie
a administratívu (§ 10 ods. l písm. f) zákona)
G - ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)

0,150

33,

H - viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona )

Spolu

33/

