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Obecné zastupiteľstvo 
Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
Vec: 
Prehľad platenia miestnych daní a poplatkov za rok 2021 na úseku daní a poplatkov 
 
 
     V roku 2021 bolo vydaných 1.615 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti, daň za psa, predajné 
automaty a nevýherné hracie prístroje, 749 rozhodnutí na poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby, 36 rozhodnutí na poplatok za odpad pre PO a FO-
podnikateľov,   367 rozhodnutí na poplatok za odpad-chatári a 11  rozhodnutí na poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia. 
 
 
 
Podľa účtovnej závierky k 30.11.2021 je skutočný stav zaplatených miestnych daní 
a poplatkov za rok 2021 nasledovný: 
 
 - daň z pozemkov, zo stavieb, bytov, psov, predajných automatov a nevý- 
    herných hracích prístrojov bola vyrubená vo výške                               58.156,42 EUR  
    zaplatená je vo výške                                                                                    56.314,82EUR  
    percento plnenia je na                                                                                     96,83 % 
    percento plnenia v roku 2020                                                                            97,58 % 
    percento plnenia v roku 2019                                                                            96,41 %  
    percento plnenia v roku 2018                                                                            95,90 % 
                                  
-  poplatok za odpad u FO-podnikateľov a PO bol vyrubený vo výške      7.395,50 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                     7.210,70 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                      97,50 % 
    percento plnenia v roku 2020                                                                             96,23 % 
    percento plnenia v roku 2019                                                                             98,74 %   
    percento plnenia v roku 2018                                                                             97,50 %   
 
-  poplatok za odpad  u fyzických osôb bol vyrubený vo výške                  55.741,64 EUR        
   zaplatený je vo výške                                                                                     51.523,64 EUR 
   percento plnenia je na                                                                                        92,43 % 
   percento plnenia v roku 2020                                                                               93,56 % 
   percento plnenia v roku 2019                                                                               94,29 % 
   percento plnenia v roku 2018                                                                               94,05 % 
 
-  poplatok za odpad u chatárov bol vyrubený vo výške                               8.881,18 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                      8.384,33 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                        94,40 % 
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    percento plnenia v roku 2020                                                                               97,23 % 
    percento plnenia v roku 2019                                                                               97,45 % 
    percento plnenia v roku 2018                                                                               97.46 %   
 
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol  vyrubený vo výške                         150,20 EUR 
  zaplatený je vo výške                                                                                           150,20 EUR  
  percento plnenia je na                                                                                         100,00 % 
  percento plnenia v roku 2020                                                                                100,00 %  
  percento plnenia v roku 2019                                                                                100,00 %   
  percento plnenia v roku 2018                                                                                100,00 %   

-                                                            
                                                                      
Celkom boli vyrubené miestne dane a poplatky za rok 2021 vo výške             130.324,94 EUR        
zaplatené sú miestne dane a poplatky za rok 2021 vo výške                         123.583,69 EUR  
percento plnenia je na                                                                                              94,82 % 
v minulom roku bolo percento plnenia na                                                               95,83 %  
v roku 2019 bolo percento plnenia na                                                                     95,58 % 
v roku 2018 bolo percento plnenia na                                                                     95,41 %  
   
K 08.12.2021 dlhujú daňoví poplatníci obci Vysoká nad Kysucou za rok 2021 a minulé 
roky: 
 
- na dani z nehnuteľnosti, na dani za psa, na dani za predajné automaty 
   a nevýherné hracie prístroje                                                                             7.611,27 EUR 
- na poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady                      11.176,59 EUR                                                      
Celkom                                                                                                             18.787,86 EUR       
 
     Zoznam  daňových dlžníkov, ktorí si nesplnili svoju daňovú povinnosť voči obci Vysoká 
nad Kysucou a výška ich dlhu je uvedená v prílohe tejto správy. 
  
 
     Dlh  u daňových  dlžníkov (Putoríková Helena, Vysoká nad Kysucou a AFC-ZTS, a.s. 
Vysoká nad Kysucou, Ľubomíra Odrobiňáková-Koliba Vrchrieka, Marcel Bongilaj, Miroslav 
Bongilaj, Iveta Balážová, Branko Činčala, Emília Kupšová ) je vymáhaný exekučne. U prvých 
troch daňovníkov exekútor nevymohol žiadnu dlžnú sumu.  
Daňoví dlžníci: 

• Iveta Balážová - dlh vymáhaný exekúciou za roky 2014-2017 v sume 223,25 € je 
zaplatený, 

• Branko Činčala - vymožený dlh exekúciou za roky 2011-2017  v sume 316,52 €, zostáva 
zaplatiť 134,73 € 

• Emília Kupšová - dlh vymáhaný exekúciou za roky 2014-2017  v sume 197,40 € je 
zaplatený, 

• Miroslav Bongilaj - dlh nevymožený exekútorským úradom v sume 409,60 €, spláca 
postupne   (po telefonickom dohovore) 
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• Marcel Bongilaj - dlh nevymožený exekútorským úradom v sume 447,85 €, spláca 
postupne   ( po telefonickom dohovore) 

• ECO SERVIS, s.r.o., SENEC – z dlžnej sumy vo výške 1.488,92 € splatené 844,46 € 
 

 
     Na úseku daní  a poplatkov bolo k 08.12.2021 na pohrebisku vo Vysokej nad Kysucou 
uzatvorených  20 nájomných zmlúv na hrobové miesta na dobu 10 rokov a na pohrebisku  vo 
Vyšnom Kelčove   1 nájomná  zmluva na hrobové miesta na dobu 10 rokov. 
     Celkom predstavuje poplatok za prenájom hrobových miest na dobu 10 rokov sumu 
1.121 EUR.  
 
    V roku 2021 si právnické osoby, FO-podnikatelia a fyzické osoby zakúpili naviac žetóny na 
vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v celkovej čiastke 869 EUR.    
 
    V pokladni na úseku daní a poplatkov bolo k 08.12.2021 zaúčtovaných 1 365 pokladničných 
dokladov. 
 
     V roku 2021 si 10 domácnosti zakúpilo plastovú popolnicu a 4 domácností si zakúpili  
plechové popolnice na základe protokolu o prevzatí popolnice.   
 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, 
08.12.2021   
 
 
Vypracovala: Daniela Kubicová 
 
 
 
 
 


