
Koncoročná správa z úseku daní              
a poplatkov za rok 2007 

 
 
K 01.01.2007 činili nedoplatky na daniach z nehnuteľnosti: 
- u pozemkov                                                                                                           Sk   11.072,– 
- u stavieb                                                                                                                 Sk   38.013,– 
 
Na základe upomienok bola zaplatená daň z nehnuteľnosti: 
- u pozemkov vo výške                                                                                            Sk     2.608,– 
- u stavieb vo výške                                                                                                 Sk     4.005,– 
 
 
Podľa účtovnej závierky k 30.11.2007 je skutočný stav zaplatených daní a poplatkov 
nasledovný: 
- daň z pozemkov je zaplatená vo výške                                                                Sk   371.738,– 
- daň zo stavieb je zaplatená vo výške                                                                   Sk   739.772,– 
- daň z bytov je zaplatená vo výške                                                                       Sk       3.366,– 
- daň za psa vo výške                                                                                              Sk    35.417,– 
- poplatok za odpad                                                                                                 Sk  727.946,– 
- poplatok za káblovú televíziu  vo výške                                                               Sk  376.948,– 
- poplatok za spotrebu vody                                                                                    Sk  380.659,– 
 
 
K 13.12.2007 dlhujú daňoví poplatníci obecnému úradu za rok 2007 aj minulé roky: 
- na dani z pozemkov                                                                                               Sk  14.767,– 
- na dani zo stavieb                                                                                                  Sk  54.104,– 
- na dani za psa                                                                                                        Sk    1.590,-- 
- na poplatku za káblovú televíziu                                                                           Sk    7.290,– 
- na poplatku za spotrebu vody                                                                                Sk   17.670,–  
- na poplatku za odpad                                                                                             Sk   82.484,–   
            
 
Medzi najväčších daňových dlžníkov patria: 
1. Helena Putoríková-Pohostinstvo N.koniec č. 61                                                 Sk  34.302,– 
2. Milan Jedinák, č. 136                                                                                           Sk    8.688,– 
3. Miloslav Maček, č. 346                                                                                       Sk    5.957,– 
4. Ľubomír Kupšo, č. 232                                                                                        Sk    4.970,– 
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5. Mária Konkolová, č. 303                                                                                     Sk    4.934,– 
6. Jarmila  Olšarová,  č . 1097                                                                                 Sk     4.548,– 
7. Mária Kaduchová, č. 1097                                                                                   Sk     4.508,– 
8. Veronika Janitová, č. 621                                                                                    Sk     4.267,– 
9. Anton Jaroš, č. 493                                                                                              Sk     4.197,– 
10. Jozef Doboš, č. 464                                                                                           Sk      4.111,– 
11. Branislav Činčala, č.663                                                                                   Sk     3.934,– 
12. Rudolf Číž, č. 469                                                                                             Sk     3.872,– 
 

Všetkým daňovým dlžníkom, ktorí si nesplnili daňovú povinnosť, boli zaslané 
upomienky, exekučné výzvy a daňové exekučné príkazy zrážkami z dávok dôchodkového 
zabezpečenia a zrážkami zo mzdy. 

V roku  2007 sa napojilo  na obecný  vodovod 10 domácnosti,  13 domácnosti sa napojilo 
na káblovú televíziu a 26 domácnosti si zakúpilo popolnice. 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou 
13.12.2007 
 
Vypracovala: Daniela Kubicová 
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