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Obec Poproč
Vybavuje: Baníková Jana, 4668 171 VPoproCi, 6.5.2015
Číslojedn.: 326/2015/5

Rozhodnutie č. 5/2015

Obec podľa §81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a núestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe dard (daňový
poriadok) a o zmene a dophiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyrubuj e

Domov dôchodcov Poproé
Obchodná 73

044 24 Poproc
v

100:31269371
na obdobíe 01.01.2015 - 31.12.2015 239,76   (slovom: dvestotridsaťdeväť eur, sedemdesiatšesť centov)

Názov Sadzba Memájednotka Množstvo Obdobie Zľava Spolu
Popl.za kom.odp.a drob.st.od. 01.01.2015-31.12.2015

0,0357  denne 12zamestnancov 239,76  
ď^-4t k

16 miest na poskytovanie služby .,

Výpočet: poplatok = sadzba poplatku x poíet kalendárnych dnf x ukazovateľ produkcie
ukazovateľ produkcie = priem.poéet zamestn. nczníž. x koeficient + poíet miest
ukazovateľ produkcic = 12 x 0,2 +16 = 18,4
Poplatok = 0,0357 x 365 x 18,4= 239,76  p-

. / J' .

Splátky: do 15 dnf odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 239,76  'l

Miestny poplatok za komunátne odpady adrobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na úíet obce
č. 0404770001/5600, , IBAN SK 07 5600 0000 0004 0477 0001, vedený vpobočke banky Prima banka Slovensko, a.s.,
konStantný symbol 179, variabilný symbol 52015 alebo v hotovosti pri platbách do 331,94   zamestnaneovi správcu dane,
ktorýje povercný prijímať platby za poplatok.
Miestny poplatok za komunálne odpady adrobné stavebné odpady ste povinný uhradíť do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Odôvodnenie:

Pre rok 2015 bola Obecným zastupíteľstvom obce Poproč vo VZN č. 2/2014 omiestnych daniach amiestnom
poplatku za komunáhie odpady adrobné stavebné odpady schválená sadzba poplatku za komunálne odpady adrobné
stavebné odpady v sume 0,0357   za osobu a kalendámy deň. V zmysle ustanovenia §77 ods 2 písm. c/ zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorSích predpisov
poplatníkom poplatkuje podnikateľ, ktorýje oprávnený užfvať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania. Poplatok sa urôuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendámyĽh dní v určenom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov. Ukazovateľ produkcie je v zmysle ustanovenia § 79 ods.4 súíet priememého počtu
zamestnancov neznížený o poíet osôb, ktoré majú v obcí trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koefícientom 0,2
a priememého počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b/. i.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutíu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zák. SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v zneni neskorších predpísov podať odvolanie písomne alebo ústne do
zápisnice u správcu dane v PopročÍ v lehote do 15 -d p doruÉenia. Odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č.
563/2009 Z.z. vznení neskoršich predpisov odkl <ää ^<ŕ. .1-"?'w:::.^ 1
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Doruíuje sa: Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč


