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Vážená pani Stantová,

dňu 2i.07. 20iJ ui_,.jržaiu iviei;- řop,aii iisi, r ii-,l!,.l; -,_"j,id.Jj.tc ,rr§P"i(oj,iJsť s ,iašlilri p:s'iup:r;i
týkajúcimi sa vyhl'adávania daňových subjektov,

Podl'a zákona 5úl2a19 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zle neskoršich predpisov (ďalej len ..Zákon 563/2a09 z. z.^ ) § 36 je správca dane

oprávnený pri vyhfadávacej činnosti zfu.omťďovať infonnácie o daňových subjektoch_
vyhi adávať nepňlrlásené a]ebo neregistTovaíťj daňové sub.jekty. overovať úplnosť a správnosť
evidencie aiebo registrácie daňových subjektov a zisťovať ďaište skutočnosti rozhodujúce
pre správne v}T benie dane a v},nráhanie danového nedoplatku. pnčom správca dane móže
vyhfadávaciu činnosť vykonávať a,i bez prilmej súčinrrosti daňového subjektu, Z uvedeného
v}Ťl]íva, že postup Mesta Poprad. ako správcu dane, bol v súlade so zákonom. Vášho syna sme si
dovolili osloviť z dóvodu, že si dlhodobo nepreberáte poštou za§ielaíé rozhodnutia za miestny
poplatok za komunálne odpady a drcbné stavel]né odpady a našou snalrou bo1o vzniknufu sifuáciu
riešiť, lebo každoročne sa Várrr navyšuje suma nedopatku. Podfa účtovnei evidencie Mesta Poprac
evidujeme k dnešnému dňu u Vás na miestnont poplatku za komunálne odpacy a drobné stavebŤ]é

odpady nedoplatok vo výške 497,92 € (rok 2003 až 2016). _Považljem 7a dóležté vlirn
pripomenút', že poplatok je vl,ru6óifrý-na-Ýá§-ošo!ú a takiíáž áá-Moniku Stankovil, Vašu dcéru.
ttar.04.04.1982.

Pani Sťanková, podla Zákona 58212004 Z- z, o miestnych daniaclr a mi€stnolll popLatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platnéF.o
Všeobecne zá\,aizného nariaderria č. i4l201.+ o úiestnolt,l poplatku za komunálne odpady a drobré
stavebné odpady § 2 odst. a), je poplatnikom f_,-.zická osoba, ktorá má v obci tlv,alý pob}t alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce opťá\.nená užívať alebo užíva b}t. neb],1ový
priestol pozelnnú stavbu alebo jej časť, Na Zrklace platnej legislatívy je Vám V meste Poprad
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ó. konania: 611 Ď2, )843 |20 | 6

každo.oóne \ )ilbo,,1i1,,i poplltok Za komunálne odpady a drobné sta\,ebne odpad!,, keďže Vy
a aj Vaša dcéía n1áte stáLe trvalý pob},t uli,;i Tolstého 2912,]8, 058 01 Poptad, Pre úplnosť

informácii uvádzame, že zákon nepozná pojem "bezdomovec". všetkýrn občanon je každoročne
r,lrubovený poplatok za komunálne odpady a dlobné stavebné odpady,

Z uvedeného r,lpiý-r, a. že splá!,ca dane posfupoval pri l_whfadávacej činnosii a aj pri vlnibení
poplntku v súlade s platn}mi právn},ni predpisni,

Pani Slrnková, v 1i3te uvádzat-, že dlhodobo žijete v meste Kežmarck, Spráýca dane móže podra

§ 6 o&t. ] Všeobecne záviizného nariadenia ó- A'2a14 o miestnom poplatku Za komr-rnálne

odpady a cíobné stavebné odpady poplatok znižit' až o 80%- Podmienkou je donrčené oznámenie

k miesinemu popla|ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pfiloha č,l) a podklady
preuk;zujúce, že sa poplatník nezdráeval v zdaňovacom období viac ako 90 daí na území mesta,

i'odkladom na zniženie poplatku je oken, iných dj potvtdenie o ub}tovaní, potvrdenie

od zamestnávatel'a o dobe tl\,,ania práce mimo nesta Poprad s určenim miesťa výkonu Zamestnania

a potvrdenie o ubrŤovani, potvrdenie o zaplateúí poplatku v inej obci za dané zdaňovacie obdobie

alebo podklady z l1orých jednoznačne l1plýva počet dní nepdtonurosti poplatníka v meste,

S pozdravom

Pfi]oha č, l
Oznámenie k miestrremu poplatku Za komuíál!e odpady a drobné stavebné odpady na ťok 2016
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