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17 -03- 2011 Obvodný úrad Námestovo 
Miestneho priemyslu 571 
029 01 Námestovo 

PLATOBNÝ VÝMER č. 700 / 2011 

Správca dane pc:x:rra § 20 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnan 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (dalej 
len "zákon") a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
úzenmých finančných orgánov v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon SNR č. 511/1992 
Zb. ") vyrubuje daňovníkovi/zástupcovi urČenéllnl dohodou spoluvlastníkov*: 

Meno a priezviSko/Obch. meno*: Obvodný úrad Námestovo 
Adresa tIValéhoyobytu/Sídlo*: Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo 
Rodné číslo**/ICD* : 42059925 DIC***: 2022422908 

daň z nehnuteľností na rok 2011 takto: 

I. Daň z pozemkov 

Predmet dane Výrrera v m2 Základ dane Daň 

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

B-tIValé trávne DOrastv (§ 6 ods. 1 písm. b) 
C-záhragy (§ 6 ods. 1 :Qísm. c) zákona) 
D-lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske 

lesy _(§ 6 ods. 1 oísm. dL zákona) 
E-rybníky s chovan rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné ploch v (§ 6 ods. 1 písm. e) 
F-zastavané plochy a nádvoria (§6 ods. l. 1528.00 2826.80 7.06 

:Qísm. f) zákona) 
G-stavebné 2Qzemky (§ 6 ods. 1 :Qísm. g) zák.l 
H-ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 

(§ 6 ods. 1 :Qísm. h) zákona) 
Celkan 7.06 

II. Daň zo stavieb 

Predmet dane Základ dane Daň 
m2 

A-stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 Dísm . a) zákonal 
B stavby na ..... ...J. 

...J .... sku produkciu (§ 10 ods.1 písm.b) 
C-chatv (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona) 
D-qaráže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona) 
E-:Qriemvselné stavbv (§ 10 ods. 1 :Qísm. e) zákona) 
F-stavby na ost. podnik. a zárobk. činnost, skladovanie a 

administratívu -(§ 10 ods. 1 písm. f) zákona) 
G-ostatné stavby (§ 10 ods. 1 :Qísm. g) zákona) 
H-Viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona) 

Celkan 



.1 Z bytov 

_edmet dane Základ dane Daň 
m2 

A-byty l§ 14 zákona) 
B-nebvtové priestory (§ 14 zákona,) 

Celkan 

IV. Daň z nehnuteľností celkan 

L Daň z nehnutemostí zaokrúhlená na eurocenty nadol 7.06 
(súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov) 

2. Splátky dane (§ 21 zákona) a splatnosť dane podľa všeobecne 
záväzného nariadenia: 

do 30 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru v sume 7.06 

I 

Daň (splátky dane) z nehnutemostí ste povinný uhradit bezhotovostne 
prostredníctvan inkasa (SIPO), v hotovosti do 15.03. zdaňovacieho obdobia, alebo na účet 
správcu dane 4 O O 8 613 O O 2 / 56 O O , vedený v pobočke banky Dexia banka SR v Námestove 
konštantný syni::ol O S S 8 , variabilný synbJl O O O O O O O 7 O O . 

Daň ste povinný zaplatiť najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti platobného 
výmeru a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane 

Odôvodnenie: 
Obec Mútne ako správca dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnan poplatku za kanunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov v platnan znení, Všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Mútne č. 13/2009 -v-znenf neskorších zmien a podaného daňového priznania daňovníka rozhodla t 
ako je to uvedené vo výroku roz!';odnutia. 

Poučenie: 
Proti tcmuto platobnérru výmeru je lľOžné podľa §46 ods. 3 a 5 zákona SNR č. 511/1992 Zb. 

podat odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane Mútne 
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

CX:lvolanie má podľa § 46 ods. 9 zákona SNR č.511/1992 Zb. odkladný účinok. 

odtlačok úradnej pečiatky 

IDručuj esa: 
1 x daňovník 
l x spis 

'Čo sa nehodí, prečiarknite 

"V pripade, že daňovnik nemá na územi SR trvalý pobyt, uveďte dátum narodenia 

"'Daňové identifikačné č i slo daňovnika uveďte, ak bolo daňovým úradom pridelené 

MF/027890/2008-72 
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