
Obec Mesto Lučenec, Ulica Novohradská č. 1,
984 01 Lučenec

LUČCHCÍ

Vybavuje Zuzana Eibnerová Dňa 16.04.2020

Telefón 047 43071 tz
ČlsIo konania 10011/2020

Rozpočtová organizáciu LUKUS

Ulica Dr. Herza 240/1
984 01 Lučenec

Rozhodnutie č. 1500044582/ 2020

Mesto Lučenec podl'a & 31 ods. l zdkontt č. 582/2004 Z. z. o miestnych dnniltclt n miestnom poplatku Ľ]
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 11 zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok)

tt zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyrubuje

Moneta-pm! Obeh. meno* Rozpočtová organizácia LUKUS

WWW Sídlo“ Ulien Dr. Herza 24011.984 Ol Lučenec

Rednéěislo/ lČO ' 42313902

mlestny poplntok zo komunálne odpady a drobné stavebné odpndy

v sume 660,66 € Eur za rok 2020.

Výpočet poplatku:
Sadzba: 0.0462 €/liter; počet bobrov: 1; násobok počtu: 52; koeftcient: 275
Výpočet: 00462 x | x 52 X 275 = 660.66 €
Nn l'thrttdu: 660.66 €
Splátkový kulcndúr;

v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutiu v sume 330.33 €
v lehote do 30.09.2020 v sume 330.33 €

Miestny poplatok za komunálne odpady tl drobné stavebne odpady ste povinný uhradiť na účel mesta Lučenec číslo

SKSS 5200 0000 0000 086| 358l. vedený v OTP bunke. a.s. alebo na účet : SKSO 0900 0000 0050 4918 0164, vedený
v Slovenskej sporiteľní. konštantný symbol 0558, vsriubilný symbol 1500044582, špecilický symbol 2003014157
alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tollto
rozhodnutiu.

Odôvodnenie:
Správca dane vyrt'lbil popíníctk zo komunálne odpndy n drobné stavebne odpady v zmysle príslušných ustanovení zákonu

emu/2004 Z.z. o miestnych doninch n miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a v zmysle VZN Mesta Lučenec č.13/2017 o miestnych dnníneh n miestnom poplatku za komunálne

odpndy a drobne stavebne odpndy v plnínom znení tak. ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutiu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiuje možné podl'a & 72 ods. 2 lt 3 zákonu SNR č. 563/2009 2.2. v znení

neskorších predpisov padať odvolanie v lehote do 30 dnl odo dňu jeho doručenia u spnlvcu done Mesto Lučenec.

Včns podtmé odvolnnie má podľa 5 71 ods. 7 zákona SNR č. 563/2009 2.2. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

odtlačok úrodnej pečiatky

zamestnanca obec s uvedením mcntt
_

tt riezviska starostu obce
Doručujo sa:
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