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r.rnec l .víesto Banska ~tlaVnIca, «acmcne name-ne l. yb') >+ Bunska ')tlaVl1lca r • ".·u:3~(i::O I ,
Vybavuje Jaroslava Leontovyčová Dňa: 23.02.2011

Telefón 045 / 694 96 32

Číslo konania Č.j.: 1313/2011-2804/2011

PLATOB~-t"')'~IER č. 1620061756/2011

Mesto Banská Štiavnica podľa ~ 81 ods. I zákona Č. 582/2.004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisov a zákona SNR Č. 511/1992 Zb. o správe

dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v zneni neskorších predpisov

vyrubuje

Obch. meno

Sídlo

IČO

Hlavný banský úrad

Kammerhofská 200/25. 969 O I Banská Štiavnica

31780270 IČ DPH:

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume 398,76 Eur za rok 2011

Výpočet poplatku:**
Prevádzka: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 200/25

\. Sadzba: 0,0575 E/osobu/deň; počet zamestnancov: 19: obdobie: 365 dní od O\.O \.20 II do 31.12.20 II

Výpočet: 0,0575 x 19 x 365 = 398,7625 E

Spolu: 398,76 E
Na úhradu: 398,76 E
Splátkový kalendár:

v termíne do IS dní od nadobudnutia právoplatnosti plat. výmeru v sume 132,92 €
v termíne do 31.07.20 II v sume 132,92 €

v termíne do 30.09.2011 v sume 132.92 E

Poplatok vyrúbený v jednej splátke je splatný do IS dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného výmeru.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta č. 14525422/0200,
vedený v pobočke banky VÚB, a.s. v Banskej Štiavnici, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 1620061756

alebo v hotovosti do pokladne v klientskom centre, Nám. sv. Trojice IIA.

Odôvodnenie:
Podľa § 42 zák. SNR Č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov je správca poplatkov
oprávnený zistiť základ poplatku a určiť poplatok podľa pomôcok, ktoré má k dispozicii, alebo ktoré si sám zaobstará,
a to i bez súčinnosti s poplatkovým subjektom. Pri určení poplatku správca dane vychádzal z Ohlásenia k poplatku za

komunálny odpad, z evidencie obyvateľstva a z iných evidencií.

Osoby, za ktore sa poplatok vyrubuje: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 200/25

Poučenie:
Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 5 zákona Č. 511/1992 Z.z. podať odvolanie do 15 dni odo
dňa jeho doručenia, a to písomne alebo ústne u správcu miestneho poplatku. Odvolanie má podľa § 46 ods.9 zákona

Č. 511/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Doručuje sa:

Hlavný' banský úrad .Karnmerhofská 200/25,969 O I Banská Štiavnica
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