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                                                                                                      Obecné zastupiteľstvo 
                                                                                                       Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
Vec: 
Prehľad platenia miestnych daní a poplatkov za rok 2022 na úseku daní a poplatkov 
 
     V roku 2022 bolo vydaných 3070 rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti, daň za psa, predajné 
automaty a nevýherné hracie prístroje, 770 rozhodnutí na poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby, 35 rozhodnutí na poplatok za odpad pre PO a FO-
podnikateľov,   335 rozhodnutí na poplatok za odpad-chatári a 11  rozhodnutí na poplatok za 
znečisťovanie ovzdušia. 
 
Podľa účtovnej závierky k 30.11.2022 je skutočný stav zaplatených miestnych daní 
a poplatkov za rok 2022 nasledovný:  
       - daň z pozemkov, zo stavieb, bytov, psov, predajných automatov a nevýherných 
hracích prístrojov bola vyrubená vo výške                                                     71 210,89 EUR  
    zaplatená je vo výške                                                                                       67 708,32 EUR  
    percento plnenia je na                                                                                           95,08  % 
    percento plnenia v roku 2021                                                                                  96,83  % 
    percento plnenia v roku 2020                                                                                  97,58  %  
    percento plnenia v roku 2019                                                                                  96,41  % 
                                  
-  poplatok za odpad u FO-podnikateľov a PO bol vyrubený vo výške         8 802,30 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                        8 251,37 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                             93,74 % 
    percento plnenia v roku 2021                                                                                    97,50 % 
    percento plnenia v roku 2020                                                                                    96,23 %   
    percento plnenia v roku 2019                                                                                    98,74 %   
 
-  poplatok za odpad  u fyzických osôb bol vyrubený vo výške                     57 377,01 EUR        
   zaplatený je vo výške                                                                                        53 710,38 EUR 
   percento plnenia je na                                                                                              93 61 % 
   percento plnenia v roku 2021                                                                                     92,43 % 
   percento plnenia v roku 2020                                                                                     93,56 % 
   percento plnenia v roku 2019                                                                                     94,29 % 
 
-  poplatok za odpad u chatárov bol vyrubený vo výške                                9 144,24 EUR 
    zaplatený je vo výške                                                                                       8 523,01 EUR 
    percento plnenia je na                                                                                            93,21 % 
    percento plnenia v roku 2021                                                                                   94,40 % 
    percento plnenia v roku 2020                                                                                   97,23 % 
    percento plnenia v roku 2019                                                                                   97,45 % 
 
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia bol  vyrubený vo výške                          107,97 EUR 
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  zaplatený je vo výške                                                                                            107,97 EUR  
  percento plnenia je na                                                                                              100,00 % 
  percento plnenia v roku 2021                                                                                     100,00 %  
  percento plnenia v roku 2020                                                                                     100,00 %   
  percento plnenia v roku 2019                                                                                     100,00 %   

-                                                            
                                                                      
Celkom boli vyrubené miestne dane a poplatky za rok 2022 vo výške             146 689,44 EUR        
zaplatené sú miestne dane a poplatky za rok 2022 vo výške                         138 301,05 EUR  
percento plnenia je na                                                                                                     94,28 % 
v minulom roku bolo percento plnenia na                                                                      94,82 %  
v roku 2020 bolo percento plnenia na                                                                             95,83 % 
v roku 2019 bolo percento plnenia na                                                                             95,58 %  
   
K 30.11.2022  dlhujú daňoví poplatníci obci Vysoká nad Kysucou za rok 2022 a minulé 
roky: 
 
- na dani z nehnuteľnosti                                                                                      12 641,11 Eur 
- na dani za psa                                                                                                          162,60 Eur 
- na dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje                                        0,00 Eur 
- na poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady                       16 672,32 EUR                                                      
 
Dlžníci za miestne dane a komunálny odpad 
    Prehľad dlžníkov, ktorí majú dlh za viacročné obdobie a postupne splácajú:  

• Miroslav Bongilaj – počiatočný dlh 600,90 Eur, aktuálny dlh 560,90 Eur 
• Marcel Bongilaj, počiatočný dlh 594,85 Eur, aktuálny dlh 495,05 Eur  
• Jozef Bongilaj, počiatočný  dlh vo výške 235,05 Eur, aktuálny dlh 110,05 Eur 
• Bongilajová Berta, počiatočný dlh vo výške 1662,86 Eur, aktuálny dlh 1 642,86 Eur 
• Balážová Iveta, počiatočný  dlh vo výške 210,93 Eur, aktuálny dlh 130,93 Eur   
• Balážová Vlasta, počiatočný  dlh vo výške 897,93 Eur, aktuálny dlh 777,93 Eur 
• Danielová Eva, počiatočný dlh vo výške 814,12 Eur, aktuálny zostatok 628,02 Eur  
• Veronika Janitová, Peter Barčák počiatočný dlh výške 246,57, aktuálny dlh 146,57 Eur 
• Stanislav Sojčák, počiatočný dlh vo výške 281,25 Eur, aktuálny dlh 181,25 Eur 
• Rudolf Číž vo výške 389,35 Eur, aktuálny dlh 369,35 Eur, splátkový kalendár 

nedodržiava 
 
Ostatní dlžníci svoj dlh neuhradili ani nesplácajú napriek upozorneniam zo strany obecného 
úradu. Týmto dlžníkom bude zaslaná v budúcom roku opätovná výzva na zaplatenie 
a v prípade, že nedôjde k úhrade, resp. k postupnému splácaniu tohto dlhu, budú riešení 
exekučne. 
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 Na úseku daní  a poplatkov bolo k 30.11.2022 na pohrebisku vo Vysokej nad Kysucou 
uzatvorených  26 nájomných zmlúv na hrobové miesta na dobu 10 rokov a na pohrebisku  vo 
Vyšnom Kelčove   15 nájomných  zmlúv  na hrobové miesta na dobu 10 rokov. 
 
     Celkom  predstavuje  vyinkasovaný   poplatok    za    prenájom  hrobových   miest   sumu 1 
060  EUR.  
 
    V roku 2022 si právnické osoby, FO-podnikatelia a fyzické osoby zakúpili naviac žetóny na 
vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v celkovej čiastke 1 238,45 EUR.    
 
    V pokladni na úseku daní a poplatkov bolo k 30.11.2022 zaúčtovaných 1 357 pokladničných 
dokladov. 
 
     V roku 2022 si 15 domácnosti zakúpilo  plastové popolnice a  4 domácností plechové 
popolnice. Na sklade aktuálne evidujeme 20 ks plechových popolníc a 34 ks plastových 
popolníc. Plechové popolnice sú  ponechané pre potreby obce a jej organizácii, vzhľadom na 
momentálne vysokú nadobúdaciu hodnotu na trhu, ktorá predstavuje až trojnásobok hodnoty, 
za ktorú boli popolnice v našich skladových zásobách obstarané. 
 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou dňa  08.12.2022 
Vypracovala: Mgr. Kubošná Gabriela   
 
 
 


