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Mesto Svidník 


Platobný výmer 
o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Mesto Svidník, Sov. hrdinov 20U/33 číslo: 2320302075 
089 Ol Svidník 

Konštantný symbol :IČO : 331023 

Poplatník: 

Stredná priemyselná škola 
Sov.hrdinov 163/66 

Vybavuje: Ing. Vladimir Kriška 089 Ol Svidník 

Telefón: 054/4863618 IČO: 00520225 

Dátum vyrubenia: 27.03.2013 Dátum splatnosti: 11.04.2013 

Mesto Svidník podľa § 81 ods. 1 zákona Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znenl'neskorších predpísov(ďalej len "zákon") a zákona Č . 

. 563/2009 Z. z. o správe dani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len 
"daňový poriadok") Vám vyrubuje poplatok: 

za vývoz komunálneho odpadu za obdobie od: 1.1.2013 do: 31.12.2013 v sume: 935,00 € 

Slovom: deväťstotridsaťpäť eur eur,O centov 

Typ nádoby: 1.100 I kontajner 

Jednotková cena: 935,00 € 
Koeficient: 1 Počet kontajnerov: Frekvencia vývozu 1 x tyždenne 

, 1(". Prevádzka: Sov.hrdino'l163!66, 089 01, Svidnik 

Rozpis splátok: v termíne do 15 dní od doručenia PV v sume: 233,75 € 
v termíne do 01.07.2013 v sume: 233,75 € 
v termíne do 30.09.2013 v sume: 233 ,75 € 
v termíne do 02.12.2013 v sume: 233,75 € 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet obce číslo: 
2857022355/0200, v pobočke banky VUS a.s., Svidník, 0620406917/0900, v pobočke banky SlSP., a.s .. 
Svidník. konštantný symbol 0558 . variabilný symbol : 2320302075 alebo v hotovosti do pokladnice MsU 
Svidník. . 
Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods . 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie písomne alebo 

ústne do zápisnice u správcu dane na Mestský úrad vo Svidníku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia . Včas 


podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok. 
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Ing. Ján Holodňák 
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