Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou
Vysoká nad Kysucou

Obecné zastupiteľstvo
Vysoká nad Kysucou

Vec:
Prehľad platenia miestnych daní a poplatkov za rok 2013 na úseku daní a poplatkov
Podľa účtovnej závierky k 30.11.2013 je skutočný stav zaplatených miestnych daní
a poplatkov nasledovný:
- daň z pozemkov, zo stavieb,bytov a psov bola vyrubená vo výške
zaplatená je vo výške

52.877,41 EUR
50.670,04 EUR

- poplatok za odpad u FO-podnikateľov a PO bol vyrubený vo výške
zaplatený je vo výške
- poplatok za odpad u fyzických osôb bol vyrubený vo výške
zaplatený je vo výške
- poplatok za odpad u chatárov bol vyrubený vo výške
zaplatený je vo výške

5.989,50 EUR
5.593,50 EUR
31.392,47 EUR
29.300,18 EUR
6.968,50 EUR
6.686,83 EUR

Celkom sú zaplatené miestne dane a poplatky za rok 2013 vo výške

92.250,55 EUR

K 11.12.2013 dlhujú daňoví poplatníci obci Vysoká nad Kysucou za rok 2013 a minulé
roky:
- na dani z nehnuteľnosti a dani za psa
6.706,12 EUR
- na poplatku za spotrebu vody
540,35 EUR
- na poplatku za odpad
5.154,05 EUR
Celkom
12.400,52 EUR
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 je 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. 4/2012 boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov.
Celkom bolo zaslaných 167 výziev, na základe ktorých daňoví dlžníci uhradilli daň
z nehnuteľnosti a daň za psa vo výške 910,10 EUR a poplatok za odpad vo výške
385,08 EUR. U jedného daňového dlžníka je nedoplatok za spotrebu vody vymáhaný formou
splátkového kalendára. Z celkového dlhu 804,48 EUR mu zostáva uhradiť 167,00 EUR.
Ostatní daňoví dlžníci, ktorých nedoplatok voči obci je po lehote splatnosti za viac ako l
kalendárny rok, budú postúpení na exekučné vymáhanie.
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Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou
Vysoká nad Kysucou
V roku 2013 bolo na pohrebisku vo Vysokej nad Kysucou uzatvorených 11 nájomných
zmlúv na hrobové miesta a vo Vyšnom Kelčove 4 nájomné zmluvy na hrobové miesta.
Z celkového počtu 1.325 hrobových miest na pohrebisku vo Vysokej nad Kysucou zostalo
nezaplatených 212 hrobových miest. Na pohrebisku vo Vyšnom Kelčove z celkového počtu
409 hrobových miest zostalo 74 nezaplatených hrobových miest. Jedná sa väčšinou o neznáme
hrobové miesta. Obec Vysoká nad Kysucou ako správca pohrebiska vo Vysokej nad Kysucou
i vo Vyšnom Kelčove v zmysle Zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a v zmysle VZN obce č.
2/2011 o pohrebníctve zverejnila všetky neznáme a nezaplatené hrobové miesta na pohrebisku
vo Vysokej nad Kysucou a vo Vyšnom Kelčove na úradnej tabuli na pohrebisku. V prípade
záujmu budú ponúknuté hrobové miesta inému nájomcovi na prenájom.
V roku 2013 boli 64 domácnostiam vymenené 110 l plechové popolnice.
Vo Vysokej nad Kysucou,
11.12.2013
Vypracovala: Daniela Kubicová
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