Dohoda
o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO
č. 2/2021
uzatvorená medzi
1. Obcou Torysky,
Torysky 20, 053 71 Torysky,
IČO: 00329703, DIČ: 2020741624
zastúpená starostom obce Jánom Čarákom
a
2. Poplatníkom
Obchodné meno: Lesy mesta Levoča
Sídlo firmy: Novoveská cesta 33
IČO: 31693377
DIČ: 2020428762
Zastúpená štatutárnym zástupcom alebo splnomocnenou osobou – meno, priezvisko, vzťah
k poplatníkovi:
Čl. 1
Predmet dohody
Obec Torysky ako správca dane podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 99 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
uzatvára
na základe § 81 ods. 1 zákona s použitím § 77 zákona
a podľa ustanovení VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s poplatníkom uvedenom v záhlaví tejto dohody Dohodu o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Torysky.
Čl. 2
Obdobie platnosti dohody
1. Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára: od 01/01/2021 do 31/12/2021.
Čl. 3
Výpočet poplatku
1. Poplatok sa v zmysle čl. 18 ods. 1 VZN č. 2/2019 určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby
a objektu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.

2. Sadzba poplatku v zmysle čl. 19 ods. 2 VZN č. 2/2019 pre nádobu s objemom 110 l, 120
l, 1100 l je 0,0218 €/ 1 liter.
Adresa umiestnenia
zbernej nádoby
(súpisné číslo)

Č. 81

Obdobie
(od – do)

01/2021
12/2021

Objem
zbernej
nádoby v
litroch

Počet
nádob

110

1

Frekvencia
odvozov
(počet/týždeň)

1x za 2 týždne

Počet
vývozov
za
obdobie

26

Výška
poplatku
v EUR za
typ
nádoby a
obdobie

62,35
xxx

Celková výška
poplatku

v EUR:

62,35

Čl. 4
Splatnosť poplatku
1. Poplatok je poplatník povinný uhradiť na účet obce Torysky č. 3462041003/5600, IBAN:
SK73 5600 0000 0034 6204 1003 vedený v PRIMA banke Slovensko, a.s., pobočka
Spišská Nová Ves alebo na účet VÚB, a.s. vedený v pobočke Spišská Nová Ves č.
928728592/0200, IBAN: SK91 0200 0000 0009 2872 8592, konštantný symbol 0308,
variabilný symbol: 22021 v jednej splátke / v dvoch splátkach *.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Poplatník vyhlasuje, že uvedené údaje uvedené v tejto dohode sú správne a úplné.
2. Zmeny tejto dohody je možné vykonať len na základe jej písomných dodatkov, s ktorými
musia súhlasiť obe strany tejto dohody.
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál sa doručuje
poplatníkovi a jeden originál zostáva pre Obec Torysky.
4. Obe strany tejto dohody prehlasujú, že si túto dohodu riadne prečítali, porozumeli jej
obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.

V Toryskách dňa 28.01.2021

Signed
...........................................................
štatutárny zástupca alebo
splnomocnená osoba poplatníka
* Nehodiace sa preškrtnúť

signed
.........................................................
Ján Čarák
starosta obce

