
 

                                                                                                     
 
 

    
 
 
 

PLATOBNÝ VÝMER č. ……………………. 
  

Správca dane podľa 64a ods. 2 zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 
 

vyrubuje 
Meno a priezvisko/Obch. meno*................................................................. 
Adresa trvalého pobytu/Sídlo*.................................................................... 
Rodné číslo / IČO*.................................................................................. 
 

daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  
 
v sume............................................. eur na obdobie .................................................  . 
Výpočet dane: ** 

 
Daň (splátky dane) za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta ste povinný uhradiť na účet 
správcu dane č. ................................................., vedený v pobočke banky …………………………..........… 
v……………………... , konštantný symbol ..........................……………., variabilný symbol ………………….. 
alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na 
daň.   Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta ste povinný uhradiť do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti 
a to.................... . 

 
Odôvodnenie:*** 

 
 
Poučenie: 
 Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení 
neskorších predpisov podať odvolanie  v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, u správcu dane 
…………………. . Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
odkladný účinok. 
 
 
 
odtlačok úradnej pečiatky                    ………….. …………………………………… 

podpis starostu obce alebo ním povereného 
zamestnanca obce s uvedením mena  
a priezviska starostu obce 

Doručuje sa: 
 
-----------------------------  
*Čo sa nehodí, prečiarknite. 
** Uveďte konkrétny výpočet miestnej dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na obdobie, na ktoré sa 
miestna daň  vyrubuje. 
*** Uveďte okrem náležitostí podľa § 30 ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov aj všeobecne záväzné nariadenie, 
podľa ktorého sa rozhodovalo.   
 
Číslo 084634/2008 

Správca dane  V 
Vybavuje  Dňa 
Telefón   
Číslo konania   

 
Adresa 
daňovníka 


