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Obecné zastupiteľstvo 
Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
Vec: 
Prehľad platenia miestnych daní a poplatkov za rok 2016 na úseku daní a poplatkov 
 
 
     V roku 2016 bolo vydaných 1.561 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti, daň za psa, predajné 
automaty a nevýherné hracie prístroje, 745 rozhodnutí na poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby, 33 rozhodnutí na poplatok za odpad pre PO a FO-
podnikateľov  a  350 rozhodnutí na poplatok za odpad-chatári. 
 
 
Podľa účtovnej závierky k 30.11.2016 je skutočný stav zaplatených miestnych daní 
a poplatkov za rok 2016 nasledovný: 
 
 - daň z pozemkov, zo stavieb, bytov, psov, predajných automatov a nevý- 
    herných hracích prístrojov bola vyrubená vo výške                               61.072,35 EUR  
    zaplatená je vo výške                                                                                    59.995,29 EUR  
    percento plnenia je na                                                                                      98,24 %    
                                  
-  poplatok za odpad u FO-podnikateľov a PO bol vyrubený vo výške      5.467,50 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                     5.401,50 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                      98,79 % 
 
-  poplatok za odpad  u fyzických osôb bol vyrubený vo výške                  41.771,80 EUR        
   zaplatený je vo výške                                                                                     38.979,65 EUR   
   percento plnenia je na                                                                                       93,32 % 
 
-  poplatok za odpad u chatárov bol vyrubený vo výške                               6.069,50 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                      5.999,57 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                       98,85 % 
      
Celkom boli vyrubené miestne dane a poplatky za rok 2016 vo výške          114.381,15 EUR           
Celkom sú zaplatené miestne dane a poplatky za rok 2016 vo výške       110.376,01EUR    
Percento plnenia je na                                                                                             96,50 %                                                
   
K 12.12.2016 dlhujú daňoví poplatníci obci Vysoká nad Kysucou za rok 2016 a minulé 
roky: 
- na dani z nehnuteľnosti, na dani za psa, na dani za predajné automaty 
   a nevýherné hracie prístroje                                                                             6.757,68 EUR 
- na poplatku za spotrebu vody                                                                              157,83 EUR 
- na poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady                       7.114,26 EUR                                                      
Celkom                                                                                                             14.029,77 EUR       
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     Zoznam všetkých daňových dlžníkov, ktorí si nesplnili svoju daňovú povinnosť  
voči obci Vysoká nad Kysucou a výška ich dlhu je uvedená v prílohe tejto správy. 
Zároveň bude zoznam daňových dlžníkov zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej 
stránke obce. 
  
     Všetkým daňovým dlžníkom, ktorí si nesplnili daňovú povinnosť v zmysle Zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a v zmysle VZN obce č. 4/2015 boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov. 
Celkom bolo zaslaných 140 výziev. Na základe výziev bola zaplatená daň z nehnuteľnosti, daň 
za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje vo výške 1.107,99 EUR a poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zaplatený vo výške 911,79 EUR. Dlh dvoch 
daňových  dlžníkov (Putoríková Helena, Vysoká nad Kysucou a AFC-ZTS, a.s. Vysoká nad 
Kysucou) je vymáhaný exekučne. Pätnásť daňových dlžníkov spláca svoj nedoplatok formou 
splátkového kalendára.  
 
 
     V roku 2016 bolo na pohrebisku vo Vysokej nad Kysucou uzatvorených 10 nových  
nájomných zmlúv na hrobové miesta a vo Vyšnom Kelčove  3 nájomné zmluvy na hrobové 
miesta.  
 
     V priebehu roku 2016 boli 35 domácnostiam vymenené 110 l  plechové popolnice na 
základe protokolu o prevzatí popolnice. Celkom k 12.12.2016 je ešte na sklade 9 ks popolníc.  
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, 
12.12.2016   
 
 
Vypracovala: Daniela Kubicová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 


