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daňovníkovi:

ROZHODNUTIE č. 13476
Správca dane podľa § 99e 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), v súlade s VZN mesta Handlová č. 6/2019 o dani z
nehnuteľnosti a VZN č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová.

na rok 2020

1. Obchodné meno:
2. Sídlo: Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
3. IČO: 35998652

A. Daň z nehnuteľností v sume: 419,10 EUR
I. Daň z pozemkov

Hodnota [€]Výmera [m²]
Základ dane Sadzba dane [%]Predmet dane Daň [€]

-A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm.
a) zákona)

---

-B - trvalé trávnaté porasty (§ 6 ods. 1 písm  a) zákona) ---

-C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona) ---

-D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1
písm. d) zákona)

---

-E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)

---

2 121,00F - zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona) 84,301,5002,6500

-G - stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona) ---

-H - ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona) ---

84,30Spolu

II. Daň zo stavieb
Základ dane [m²] Sadzba dane

[€/m²]
Predmet dane Daň [€]

A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona) ---
B – stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona) ---
C – chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona) ---
D – samostatne stojace garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona) ---
E – stavby hromadných garáží (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona) ---
F – stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (§ 10 ods. 1 písm. f)
zákona)

---

G – priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona) ---
H - stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu  (§
10 ods. 1 písm. h) zákona)

---

I – ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona) 334,8001,200279
J – viacúčelové stavby (§ 12 ods. 6 zákona) --

334,800Spolu

III. Daň z bytov
Základ dane [m²] Sadzba dane [€/m²]Predmet dane Daň [€]

A – byt (§ 14 zákona) ---
B – nebytový priestor (§ 14 zákona) ---

0,000Spolu

vyrubuje
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----------Splátky dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje (§ 99g
ods. 2 zákona) a lehoty splatnosti splátok sa stanovujú  nasledovne:
----------

A. Daň z nehnuteľností

Suma splátky [€]
419,10419,10

Suma dane [€] Lehota splatnosti splátky

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

----------Daň z nehnuteľností alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu dane č.
SK81 0900 0000 0003 7260 6003, BIC: GIBASKBX, vedený v pobočke banky Slovenská sporiteľňa, a.s., konštantný symbol
0558, variabilný symbol 1028013476

----------

C8901555154075481551551551554494=023023044958461451580950<119155980311458506@
(Môžete uhradiť načítaním čiarového kódu svojím mobilným zariadením)

----------Daň ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane najneskôr v lehote
ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 300,00 € zamestnancovi správcu dane, ktorý
je poverený  prijímať daň, pričom ste povinný preukázať sa týmto rozhodnutím.

----------

Odôvodnenie:
----------Daň z nehnuteľnosti je vypočítaná v súlade so zákonom č.582/2004 a VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti. Pri
určení základu dane správca dane použil údaje z predloženého daňového priznania a ostaných dokladov predložených
správcovi dane. Daňová povinnosť bola vypočítaná sadzbami DZN určenými v §2-3 pre daň z pozemkov, v §4 pre daň zo
stavieb, v §5 pre daň z bytov VZN mesta Handlová č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti. Vychádzajúc z vyššie uvedených
právnych noriem bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

----------

----------

----------Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 1, 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie u správcu dane,
ktorým je Mesto Handlová do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice.
----------

----------Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.----------

Poučenie:

Doručuje sa: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

odtlačok úradnej pečiatky
Mgr.Silvia Grúberová

primátorka mesta Handlová
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