
Správc:a dane 

Vybavuje 

Telefón 

Člslo konania 

MESTO SEREĎ, Nám. republiky l l 76 l O, 926 O l Sereď 

Ing. Radko Heriban 

0918 963 237' 031 789 23921267 

1500000227/2013 

• 

V Seredi 

Dňa 07.02.2013 

Márta Szabóova 

Nám.Slobody 28/3 

926 Ol Sered' 

ROZHODNUTIE č. 1500000227/2013 
daň za užívanie vertjnf.ho priestran.s-n.~a 

Sprävca done podl'a § l<! a ods. 2 dl<ona e. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatlru za komunálne odpady a 
drobné sta•-ebnt odpady v zneni neslco~ich predpisov a dl<ona e. 563/2009 Z .. 'l.. ) správe danJ (daňo••)' poritldok) a 
Vkobecne zá\'ll.nébo nariadenia me$18 SeTed' č. 1312012 o ~ych daniach v plalnOm zneni. 

Meno a priezvisko l QbEh. meRe 

Adresa ~rvalého pob)1U l Sí4l& 

Détum narodenia /~ 

vyr•bujt 

Mdria Szabóová 

Ndm.Siobody 28/3, 926 Ol Sereď 

18.09.1954 

da il u užívanie nnjntho priestransh"11 

v sume 30,00 € (903,78 Sk kurl"'30,1260 SKK) Eur na obdobie Ol. Ol 2013- 31.12.2013 

Výpočd done: 
Dátum: od 01.01.2013 do 31.12.2013 

Sadzba 30 €/rol<; počct parl<ovaclch miest: l; obdobie: 365 dní 
V~počet: 30 x l x 3651365 • 30,00 € 

Na úhradu: 30,00 € (903.78 Sk kurz=30.l260 SKK) 

Daii (splátky dane) za užívanie •erejného priesuanstva ste povinný ullr.Wiť na úe<!t sprt\..:u dane č. 0203505 l 5610900, 
••eden} v SLSP, pobočka banky v S<rcdi, kon~tantn)• symbol 0558, variabilný symbol l 500000227 alebo v hotovosti pri 
platbách do 331,93 Eur v pokladni Mes!Sktho úrndu v Seredi. Daň za uži vanie ,",.ejného pricstransi'-a ste po••inny uhrndiť 
do l S dni odo dňa nadobudouúa prá-.opl11nosti ro2hodnutia. 

Odôvodnenie: 
Spriveo <bne "))TUbil miestnu daA u utfVllnw """'jnéhn ~riestranstva v súlade s VZN mesta Sereďt. 1312012 o mocstnycb 
daniach v platnom zneni a pri určeni vy!ky dane zohradnil vktky posledné známe údaje potrebné na vyrubenie dane. 
Predmetom dane je vyhradenie parkovacieho miesta podľa §3 ods. l písm. b) VZN e. 612012 o parkovanl vozidiel 
na verejných priestranst•oäch pn:: pccreby osOb ťažko zdravotne postihnutých, ktOrt s6 podľa posúdenia prlslulného 
orpnu odlcázané aa individuálnu clopnvu vlastn}'DI motorovým \'Ozidlom, v bllúosti ich bydliska 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možne! podľa § 72 ods. 2 a 3 dni\Qvého poriadku podať od>olanoe písomne alebo ústne do 
zt\pisniee u správcu dane ,. Seredi clo leboty l S dní odo dňa jeho doručenia Včas podané odvolanie oná podl'n § 72 ods. 7 

daňo.&G poriadku odkladný 6činok. 

U.ruluje sa: 
Mária Szab6o,'á 
Nám.Slobody 2813,926 Ol SeTed' 
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Kubala
Obdĺžnik



Mária Szabóová, Námestie Slobody 28/3, Sereď926 01 

Čkonania: 1S00000227/2013 

Vec : Odvolanie 

Správca dane : 

MESTO SEREĎ 

Námestie republiky 1176/10 
Sereď 926 Ol 

V znení poučenia sa týmto odvolávam proti ROZHODNUTIU č.1500000227/2013 zo dňa 
07-02.2013-
Správca dane vyrúbil daň za ufívanie verejného priestranstva a to ROZHODNUTfM 
č.l500000227/2013 zo dňa 07.02.2013 podra Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď 
1:.13/2012 o miestnych daniach v platnom zneni. 
V Intenciách predmetného závhného právneho predpisu správca dane pri dani za používanie 
verejného priestranstva wnolňuje UDELENIE OSLOBODENIA OD DANE l 

VZN mesta Sered' č.U/2012 
§ 14. 

Udelenie oslobodenia od dane za používanie verejného priestranstva je v zmysle §-14 v plnej 
kompetendl 

MESTSI<tMO ZASTUPITUSTVA l 
A práve vyulijúc právo dotknutej osoby-daňového subjektu- som MESTSK~ ZASTUPfTUSTVO 
polladala o udelenie oslobodenia od dane za ullvanle verejného priestranstva. 

Ale by správca dane v od6vodnenl svojho rozhodnutia NEZMARIL právo sa odvolať proti vlastnému 
rozhodnutiu a nevydal kontroverzné odôvodnenie, ako dotknutá osoba - daňovnlk-by som sa mohla 
proti odôvodneniu ohradiť a odvolať sa proti odôvodneniu ako takému. 
Vysvetlenie dikcie príslušného zákonného ustanovenia: 
Pod ra Zákona č.S63/2009 ,§ 72,ods.8,písmeno .c" je odvolanie neprípustné ak smeruje len proti 
od&vodnenlu rozhodnutia. 
Odvolávam sa proti Rozhodnutiu ~.1500000227/2013 lebo bolo zmarené moje právo,a to vydanlm 
od&vodnenia ,ktoré opomenulo právo daňovníka vyuilť mofnosť, ktorú dáva vlastné VZN správcu 
dane, č.13/2012 , § 14. 

l 
S pozdravom Mária Szabóová /kfrl11rt 
Sereď dňa 12.02.2CJ#3 
Na vedomie: Mestské zastuplterstvo MESTA SEREO 

Primátor mesta Se red' -lng.Martin Tom~nyi- do vlastných rúk. 

Prnohy: VZN mesta Sereď č.l3/2012 -znenie §-u 14. 
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-
Mária SZABÓOVÁ Námestie Slobody 28/3 Sereď 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREi> 

Do! lo: 1 3 -02- 2013 

Cislo: JMf/ lrf!f!J Pri!.: 

Vybavuje: 'vl> \Jkl.llUk' 

3 

ŽIADOSŤ 

Mesto Sereď 

Mestské zastupiterstvo 

Námestie republiky 117 6/10 
92601 Sereď 

V zmysle VZN mesta Sereď č.l3/2012, zo dňa 06.11.2012 o miestnych daniach ,§-u l, ods.2., 
v súbehu s §-om 14, 

ž l a d a m Mestské zastupitefstvo 

o udelenie OSLOBODENIA OO DANE ZA UŽIVANIE VEREJNtHO PRIESTRANSTVA. 

Vysvetlenie : Dôvod, pre ktorý som mala do terajšej doby udelené oslobodenie od príslušnej dane 

NEZANIKOL. 

Mesto Sereď vydalo Rozhodnutie č.2122/2013 o vyhradení parkovacieho miesta . 
V odôvodnení rozhodnutia sa relevantne uvádza pre akú príčinu- dôvod : 
"Zabezpeamie parkovania osoby fzp odkázanej pod ra príslušného orgánu sociálnej pomoci na 
Individuálnu dopravu osobným motorovým vozidlom v blízkosti svojho bydliska." 
Z doručenej dokumentácie na príslušné oddelenie Mestského úradu Sereď pre potreby vydania 
rozhodnutia je zrejmé,že ÚPSVaR Galanta -oddelenie posudkových činností- rozhodol o mojom 
statuse fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe lekárskeho osvedčenia. 

Okrem toho som invalidný dôchodca. Tento status naďalej trvá a je nezvratný pre príčinu tel.postihu. 

Udelenie oslobodenia od dane za u zfvanie verejného priestranstva očakávam ako prejav 
solidarity a sociálného dtenia ~tatutárneho orgánu Mesta Sereď 

voči občanovi mesta , ktorý je ťažko pohybovo postihnutý a invalidný dôchodca. 

Za udelenie oslobodenia Mestskému zastupiterstvu ďakujem. 

S vďakou 
Mária Szabóová 

Sereď 12.02.2013 
Prllohy: Rozhodnutie č.1500000227 /2013- kópia 1x 
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