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Správca dane

MESTO Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ICO 00691135, OIC 2021186904 V Košiciach

Vybavuje

Anna Kušnírová

Dňa 07.03.2011

Telefón 1 Email (55)641 91421 kusnirova.anna@kosice.sk
Čislo konania

DORUCENKA

8/2011/072616/8/2011100112765·23
Adresa DODlatnika

Obvodný banský úrad Košice
Timonova 762/23
040 01 Košice
Číslo daňovníka:

880883

Správca poplatku podl'a § 81 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 a zákona SNR Č. 51111992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

určuje
Obchodné
Sídlo:

meno:

IČO:

Obvodný
Timonova
31780270

banský úrad Košice
762/23 , 040 01 Košice

Výpočet:
Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 O 1 Košice; 0,0189 x 1 x 52 x 110 = 108,10 eur
Sadzba(kuka
110 l): 0,0189 €/liter; počet nádob: l; počet odvozov: 52; objem: 1 la I

Miestny poplatok
za komunálne
odpady
a drobné stavebné
odpady ste povinný
uhradiť
na účet mesta
0442487012/5600,
vedený v pobočke banky Dexia banka Slovensko
a.s., Košice, konštantný
symbol
0308,
variabilný symbol 3411081540
alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 eur zamestnancovi
správcu dane, ktorý
je poverený prijímať platby za poplatok.
Miestny poplatok je splatný:
Č.

Odôvodnenie:
Odôvodnenie
nie je potrebné z dôvodu, že poplatok bol určený podl'a podaného ohlásenia k miestnemu
a v zmysle schváleného
VZN Č. 100.
Vzhl'adom na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
poplatku

Poučenie:
predpisov
Odvolanie

Proti tomuto rozhodnutiu
je možné podl'a § 46 ods. 3 a 5 zák. SNR Č. 511/1992 Zb. v znení neskorších
podať odvolanie
v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia
u správcu poplatku
Mesto Košice.
má podl'a § 46 ods. 9 zák. SNR Č. 51111992 Zb. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.
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