
Správca dane Obec Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci, dňa 16.04.2020
Krárová pri Sonci 326,90050 Kráľová pri Sen iČo: 00306061 DiČ: 2021006713

Vybavuje Jana Križkové; tel.: 02/21292210
Číslo konania 1114001059

ROZHODNUTIE Č. 1059

SLOVENSKÝ zvAz VČELAROV
SvrČia 74/14
84208 Bratislava - mestská Časť Karlova
Ves

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 neskoršlch predpisov (ďalej len zákon‘) a zákona Č. 563/2009 Z. z. O správe dani (daňový poriadok) a a zmene a
doplneni niektorých zákonov V znení neskoršich predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a Všeobecne záväzného nariadenia obce KMrová pri
Senci Č. 7/20150 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vyrubuje RE8241863635K
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na rok 2020 daň vsume: 1168,08 €
A. Daň z nehnuterností V sume: ‘I 168,08 ~

I. Daň z pozemkov v sume: 721,98 €
Základ dane

Predmet dane Sadzba dane [Vol
výmera [ml L Hodnota [(J

A - Orná póda, vinice, chmernice. ovocné sady 65259,00 0.8690 0,420000 238,18

F - Zastavané plochy a nádvoria 34869,00 1,8500 0.750000 483.80

II. Daň zo stavieb v sume: 446,10 €
Predmet dane základ dane [m9 Sadaba dane [€/m9 Priplatok [€1m2]

A - Stavby na bývanle 177,00 0,200000 0,100000 44,90

B - Pornohospodárske stavby 765.00 0.200000 0,100000 153,00

C - Chaty a stavby na ind viduálnu rekreáciu 114,00 0,200000 0,100000 34,20

I - Ostatně stavby 428,00 0,400000 0.100000 214.00

Splátky dane z nehnuterností (~ 99g ods. 2 zákona) a lehoty splatnosti splátok:

A. Daň z nehnuternosti

I. splátka

2. splátka

3. splátka

4. splátka

na úhradu: 1168,08 €

292,02 € do 30.6.2020

292,02 € co 31.8.2020

292.02 € do 30.9.2020

292,02 € do 30.11.2020

Daň z nehnutel‘ností alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu dane č. SK3902000000001225496857, BIC:
SUBASKBX, vedený v pobočke banky VUB, a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1114001059. Daň Ste povinný uhradiť v
splátkach alebo zaplatiť aj naraz najneskůr v lehote splatnosti prvej splátky:

Daň ste povinný zaplatlť najneskór do 15 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutla a splátky dane najneskěr v
lehote lch splatnosti na uvedený účet správou dane alebo v hotovosti pil platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je
poverený prijimať platby na daň.

Odávodnenie:
Výška daňovej povinnosti bola stanovená na základe Vami predloženého daňového priznania a v zmysle VZN Č. 7/20150 miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobně stavebné odpady.
Dňa 1.1.2020 Vám vznikla povinnosť platif miestnu daň z nehnuternosti podia zákona Č. 582/2004 Z. z. O miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Sadzbu dane urČil správca dane Obec Kráfová pri
Senci vo VZN Č. 7/2015 a miestnych daniach a rniestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daňovníkovi
Obchodné meno: SLOVENSKÝ ZVÁ2 VČELÁROV
Sídla: SvrČia 74(14, 84208 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
iČo 00178349

A. II. Pozemky



A. /Il. Stavby
“95~jV Základ dane(m9 Vymera podi. Výmera od. Sadzba ~€inV) Pripiatok Zníženie Daň €1

A 820000 0200000 0,100000 -‚-—. 16,40

A 95,0000 0.200000 0,100000 -‚-—- 28.50

8 310,0000 0,200000 0.100000 -‚—.- 62.00

B 92,0000 0,200000 0,100000 -‚-—- 18.40

B 259,0000 0.200000 0,100000 -‚-—- 51,80

B 104,0000 -.--- 0,200000 0,100000 -‚-—- 20.80

C 114,0000 114.0000 0,200000 0,100000 -‚-—- 34.20

I 428,0000 -‚--. 0,400000 0,100000 -‚-—- 214,00

Poučenle:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ~ 72 ods. 1,2 aS zákona Č. 563/2009 Z. Z. O správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov podať odvolanie pisomne alebo ůstne do zápisnice u správcu dane, ktorým je Obec Krárová
pri Senci, v lehote do 30 dni odo dňa jeho doruČenia. Včas podané odvolanie má podra ~ 72 ods. 7 zák. č. 563/2009 Z. Z. v znení neskoršlch
predpisov odkladný úČinok.

odtlačok úradnei pečiatky JUDr. Dušan Sebok

Doručuje Sa: SLOVENSKt ZVAZ VČELÁROV, Svrčia 74/14, Bratislava - mestská časť
Karlova Ves 84208 Bratislava 4
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