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Obecné zastupiteľstvo 
Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
Vec: 
Prehľad platenia miestnych daní a poplatkov za rok 2018 na úseku daní a poplatkov 
 
 
     V roku 2018 bolo vydaných 1.587 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti, daň za psa, predajné 
automaty a nevýherné hracie prístroje, 748 rozhodnutí na poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby, 36 rozhodnutí na poplatok za odpad pre PO a FO-
podnikateľov,   364 rozhodnutí na poplatok za odpad-chatári a 10  rozhodnutí na poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia. 
 
 
 
Podľa účtovnej závierky k 30.11.2018 je skutočný stav zaplatených miestnych daní 
a poplatkov za rok 2018 nasledovný: 
 
 - daň z pozemkov, zo stavieb, bytov, psov, predajných automatov a nevý- 
    herných hracích prístrojov bola vyrubená vo výške                               61.342,24 EUR  
    zaplatená je vo výške                                                                                    58.824,21 EUR  
    percento plnenia je na                                                                                     95,90 % 
    percento plnenia v roku 2017                                                                         96,24 % 
    percento plnenia v roku 2016                                                                         98,24 %        
                                  
-  poplatok za odpad u FO-podnikateľov a PO bol vyrubený vo výške      5.287,50 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                     5.155,50 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                      97,50 % 
    percento plnenia v roku 2017                                                                          97,53 % 
    percento plnenia v roku 2016                                                                          98,79 %     
 
-  poplatok za odpad  u fyzických osôb bol vyrubený vo výške                  39.973,76 EUR        
   zaplatený je vo výške                                                                                     37.597,56,EUR 
   percento plnenia je na                                                                                          94,05 % 
   percento plnenia v roku 2017                                                                            94,67 % 
   percento plnenie v roku 2016                                                                            93,32 % 
 
-  poplatok za odpad u chatárov bol vyrubený vo výške                               6.308,75 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                      6.148,81 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                       97,46 % 
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    percento plnenia v roku 2017                                                                            99,35 % 
    percento plnenia v roku 2016                                                                            98,79 %   
 
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol  vyrubený vo výške                         188,03 EUR 
  zaplatený je vo výške                                                                                           188,03 EUR    
  percento plnenia je na                                                                                           100,00 %   
  percento plnenia v roku 2017                                                                               100,00 %   

-                                                                  
 
                                                                      
Celkom boli vyrubené miestne dane a poplatky za rok 2018 vo výške          113.100,28 EUR        
zaplatené sú miestne dane a poplatky za rok 2018 vo výške                       107.914,11 EUR    
percento plnenia je na                                                                                              95,41 %  
v minulom roku bolo percento plnenia na                                                               95,92 % 
v roku 2016 bolo percento plnenia na                                                                      96,50 %  
   
K 14.12.201 dlhujú daňoví poplatníci obci Vysoká nad Kysucou za rok 2018 a minulé roky: 
 
- na dani z nehnuteľnosti, na dani za psa, na dani za predajné automaty 
   a nevýherné hracie prístroje                                                                            9.932,77 EUR 
- na poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady                       7.788,28 EUR                                                      
Celkom                                                                                                             17.721,05 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. 
  
 
     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 88 výziev.  Dlh  u siedmych daňových  dlžníkov (Putoríková Helena, 
Vysoká nad Kysucou a AFC-ZTS, a.s. Vysoká nad Kysucou, Marcel Bongilaj, Miroslav 
Bongilaj, Iveta Balážová, Branislav Činačala, Emília Kupšová ) je vymáhaný exekučne.  Sedem 
daňových dlžníkov spláca svoj nedoplatok formou splátkového kalendára.  
 
 
     V roku 2018 mnohým nájomcov hrobových miest skončil poplatok za prenájom hrobového 
miesta na dobu 10 rokov. Na úseku daní  a poplatkov bolo k 14.12.2018 na pohrebisku vo 
Vysokej nad Kysucou uzatvorených v sekcii A-24 nájomných zmlúv, v sekcii B-47 zmlúv, 
v sekcii C-48 zmlúv, v sekcii D-139 zmlúv, v sekcii E-18 zmlúv, v sekcii F-15 zmlúv v sekcii 
G-87 nájomných zmlúv. Celkom na pohrebisku vo Vysokej nad Kysucou bolo uzatvorených 
378 nájomných zmlúv na hrobové miesta na dobu 10 rokov a na pohrebisku  vo Vyšnom 
Kelčove   100  nájomných  zmlúv na hrobové miesta na dobu 10 rokov. 
     Celkom predstavuje poplatok za prenájom hrobových miest na dobu 10 rokov sumu 
17.473 EUR.  
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     V júni 2018 Obec Vysoká nad Kysucou zakúpila 20 ks plastových popolníc a 50 ks  
plechových popolníc. 
K 14.12.2018 si 13 domácnosti zakúpilo plastové popolnice a 19 domácnosti si zakúpilo  
plechové popolnice na základe protokolu o prevzatí popolnice. .  
 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, 
14.12.2018   
 
 
Vypracovala: Daniela Kubicová 
 
 
 
 
 


