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Obec Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods.2
a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98
a § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov
a v súlade so zákonom NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov prijíma toto Všeobecne
záväzné nariadenie obce Vysoká nad Kysucou o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou (ďalej len VZN).

§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto VZN je stanovenie druhov miestnych daní a poplatku, sadzieb daní a poplatku,
spôsobu, formy a miesta pre zaplatenie daní a poplatku a ďalších náležitostí vyberania
miestnych daní a poplatku na území Obce Vysoká nad Kysucou.

§2
Druhy miestnych daní a poplatku
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou (ďalej len „správca dane“) podľa § 11
ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov r o z h o d l o, že v súlade s § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov zavádza na území obce Vysoká nad Kysucou
s účinnosťou od 1. januára 2022 nasledovné miestne dane a miestny poplatok:
1.1 daň z nehnuteľností
1.2 daň za psa
1.3 daň za užívanie verejného priestranstva
1.4 daň za ubytovanie
1.5 daň za predajné automaty
1.6 daň za nevýherné hracie prístroje
1.7 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
poplatok).
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania daní
a poplatku uvedených v § 2 bode l. na území obce Vysoká nad Kysucou.
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Čl. I.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Čl. I/I.
DAŇ Z POZEMKOV
§3
Základ dane
1. Správca dane ustanovuje na území obce Vysoká nad Kysucou hodnotu pozemku bez
porastov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2
za:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,1287 EUR/m2 a trvalé trávnaté porasty
0,0205 EUR/m2
b) záhrady 1,85 EUR/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 EUR/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy 0,150 EUR/m2 v prípade, že daňovník
nepredloží určenie hodnoty pozemkov podľa predpisov o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku
e) stavebné pozemky 18,58 EUR/m2

§4
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Vysoká nad Kysucou ročnú sadzbu
dane z pozemkov nasledovne:
1.1 orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - 0,50 %
1.2 záhrady – 0,50 %
1.3 zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – 0,50 %
1.4 lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy – 1,10 %
1.5 stavebné pozemky - 0,50%
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Čl. I/II.
DAŇ ZO STAVIEB
§5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Vysoká nad Kysucou ročnú sadzbu
dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
1.1 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu ..................................................................................................... 0,100 EUR
1.2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ............................. 0,100 EUR
1.3 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu .......................................... 0,500 EUR
1.4 za samostatne stojace garáže ................................................................. 0,250 EUR
1.5 za stavby hromadných garáži ................................................................. 0,250 EUR
1.6 za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou ........................0,250 EUR
1.7 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ........................................................................................ 0,650 EUR
1.8 za stavby
na
ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie
a administratívu
súvisiacu
s ostatným
podnikaním
a
zárobkovou činnosťou ........................................................................... 0,750 EUR
1.9 za ostatné stavby (nezaradené v bode 1.1 až 1.8) ................................. 0,300 EUR
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb uvedené
v predchádzajúcom odseku príplatok za podlažie 0,033 EUR za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
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Čl. I/III.
DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov za byty na území obce Vysoká nad Kysucou je za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,130 EUR.
2. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Vysoká nad Kysucou
je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v bytovom dome 0,130 EUR.

§7
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
1.1 pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
1.2 pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
1.3 pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
1.4 pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
1.5 lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky)
2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:
2.1 Stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckým
zariadeniam
2.2 stavby užívané na účely sociálnej pomoci (detské domovy, DD a DSS pre dospelých)
3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:
3.1 40 % z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve fyzických
osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo
úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
3.2 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu
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Čl. II.
DAŇ ZA PSA

Správca dane ustanovuje na území obce Vysoká nad Kysucou sadzbu dane za jedného psa
a kalendárny rok ......................................................................................................... 6,00 EUR
Takto určená sadzba dane sa platí za každého ďalšieho psa a u toho istého daňovníka.

Čl. III.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§8
Predmet dane
1. Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve a v správe obce Vysoká nad Kysucou a to:
1.1 miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke,
1.2 chodníky a iné plochy upravené pre peších chodcov,
1.3 priestor pred budovou Obecného úradu Vysoká nad Kysucou po celej dlžke, okrem
tých pozemkov, ktoré obec prenajala podľa osobitných predpisov.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
2.1 umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (pojazdné sklenárstvo,
čistenie peria, oprava dážnikov, brúsenie nožov, nožníc a nástrojov)
2.2 umiestnenie stavebného zariadenia
2.3 umiestnenie predajného zariadenia
2.4 umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
2.5 umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu, drevnej hmoty, tuhého
paliva
2.6 trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. (vrak, súvislé státie
vozidla)
2.7 parkovanie vozidla na verejných priestranstvách, ktoré sú vyhradené z verejného
priestranstva ako parkovisko.
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§9
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje na území obce Vysoká nad Kysucou sadzbu dane za užívanie
verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva
a každý aj začatý deň nasledovne:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb § 8 odst. 2.1 sa daň za
užívanie verejného priestranstva neplatí
b) za umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív, stavebného a iného
materiálu, odpadu...............................................................................0,60 EUR/m2/deň
c) za umiestnenie predajného zariadenia
- vlastný predajný stánok ............................................................ 0,60 EUR/m2/deň

.

- voľná plocha verejného priestranstva na jednorázové užitie na podnikateľské
účely ......................................................................................... 0,60 EUR/m2/deň
- jednorazové užitie ambulantnou predajňou ............................. 0,60 EUR/m2/deň
- celoročné užívanie predajným zariadením ............................. 0,02 EUR/m2/deň
d) za
umiestnenie
zariadenia
cirkusu,
lunaparku
a iných
zábavných
atrakcií................................................................................................0,60 EUR/m2/deň
e) sadzby dane za používanie parkovacieho miesta sa stanovujú:
- na vyhradených verejných priestranstvách ............................... 0,30 EUR/m2/deň
- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. (vrak, súvislé státie
vozidla) ..................................................................................... 0,20 EUR/m2/deň

§ 10
Oznamovacia povinnosť
V písomnom oznámení daňovník uvedie:
-

meno, priezvisko, adresu a identifikačné údaje žiadateľa,

-

účel osobitného užívania verejného priestranstva,

-

dobu osobitného užívania verejného priestranstva,

-

miesto osobitného užívania verejného priestranstva.
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§ 11
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnicke osoby, ktoré
užívajú verejné priestranstvo na:
a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania
vstupného
c) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch
d) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb,
ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie
e) umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom
opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce

Čl. IV.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 12
Oznamovacia povinnosť
1. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie fyzickej osobe poskytuje.
2. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať oznámenie o vzniku daňovej povinnosti
k dani za ubytovanie do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia správcovi
dane.
3. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ
dane povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď
táto skutočnosť nastala.
4. Platiteľ dane je povinný viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo
poskytované odplatné prechodné ubytovanie, v písomnej alebo elektronickej forme pre
potreby kontroly dane za ubytovanie, ubytované osoby zaevidovať v deň ubytovania.
Evidencia musí obsahovať:
4.1. meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby
4.2. miesto trvalého pobytu fyzickej osoby
4.3. číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
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4.4. počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu
5. Platiteľ dane je povinný zaslať polročne správcovi dane hlásenie o počte prechodne
ubytovaných osôb do 10 dní po skončení polroka.

§ 13
Sadzba dane a platenie dane

1. Správca dane ustanovuje na území obce Vysoká nad Kysucou sadzbu dane za ubytovanie
vo výške 0,50 EUR za osobu a 1 prenocovanie.
2. Daň za ubytovanie môže platiteľ dane zaplatiť správcovi dane poštovou poukážkou,
bankovým prevodom z účtu alebo v hotovosti do pokladne správcu dane do 15 dní po
skončení predchádzajúceho polroka.

Čl. V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 14
Sadzba dane
1. Správca dane určuje na území obce Vysoká nad Kysucou sadzbu dane 67,00 EUR za
jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 15
Spôsob vedenia preukáznej evidencie
1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom
s uvedením týchto údajov:
1.1 obchodný názov firmy,
2.1 adresa sídla firmy a prevádzky,
3.1 dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
4.1 poradové číslo predajného automatu
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Čl. VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 16
Sadzba dane
1. Správca dane určuje na území obce Vysoká nad Kysucou sadzbu dane 20,00 EUR za
jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 17
Spôsob vedenia preukaznej evidencie
1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste
štítkom s uvedením týchto údajov:
1.1 obchodný názov firmy,
2.1 adresa sídla firmy a prevádzky,
3.1 dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,
4.1 poradové číslo nevýherného hracieho prístroja

Čl. VII.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 18
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí
Obec Vysoká nad Kysucou ako správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 EUR
nebude vyrubovať ani vyberať pre daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty
a daň za nevýherné prístroje. Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane variabilným
symbolom, ktorý je uvedený v rozhodnutí.
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Čl. VIII.
POPLATOK
§ 19
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je bežný kalendárny rok.

§ 20
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,074 EUR za
osobu a kalendárny deň.
2. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade so zavedeným
intervalovo-množstvovým systémom zberu pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je 0,074 EUR/liter odpadu.
3. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,040 EURA za
kilogram týchto odpadov.
4. Hodnota koeficientu je 0,4.

§ 21
Vyrubenie a splatnosť poplatku

1. Obec vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Správca dane ustanovuje, že vyrubený poplatok podľa § 20 ods. 1,2 je splatný v dvoch
rovnakých splátkach:
a) 50 %: do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) 50 %: do 31.augusta kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.
3. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ
v písomnej forme od správcu poplatku:
3.1 .bezhotovostným prevodom
3.2. hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave
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3.3. hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou

§ 22
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak splnil oznamovaciu povinnosť.
2. Obec poplatok zníži, ak poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Vysoká nad Kysucou nasledovne:
a) o 15 % poplatníkovi, ktorý má v obci Vysoká nad Kysucou trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a ktorý obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce,
b) o 50 % poplatníkovi, ktorý je študentom, na základe dokladu študenta o ubytovaní
v internáte alebo študentskom domove,
Uvedené zníženie alebo odpustenie poplatku sa poskytuje na základe predložených
dokladov:
I. potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce ubytovanie mimo miesta svojho trvalého

pobytu,
II. potvrdenie o vykonávanej činnosti v zahraničí,
III. potvrdenie

od zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce

v zahraničí,
IV. potvrdenie agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala,
V. potvrdenie z inej obce alebo mesta, že za toto obdobie poplatník platil poplatok

z titulu prechodného pobytu v tomto mieste,
VI. potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, nájomná zmluva,
VII. doklad o pobyte v zahraničí, štúdiu v zahraničí,
VIII. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
IX. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou

formou,
X. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou.

Potvrdenia budú akceptované, pokiaľ sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku,
pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
3. Obec poplatok zníži o 15 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi,
fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote
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nepredloží príslušné doklady podľa odst. 2) nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
za toto obdobie zaniká.
5. Obec poskytne poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba-nepodnikateľ 30 % zľavu z ceny
žetóna na 110 l odpadovú nádobu a 240 l odpadovú nádobu na odvoz tuhého
komunálneho odpadu, ktorý si zakúpi žetóny nad stanovenú frekvenciu zvozu schválenú
v ČL. VI. ods. 1 písm. a) a b) VZN č. 2/2020 o nakladaní s odpadmi v Obci Vysoká nad
Kysucou.

Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 23
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa ruší VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2020 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou uznesením č. 7/2020-6 dňa 15. 12. 2020.

§ 24
Právoplatnosť a účinnosť
1. Na tomto VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Vysokej nad Kysucou uznesením č. 8/2021-5 zo dňa 10. 12. 2021.
2. Účinnosť zavedených miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v zmysle tohto VZN je od 01. 01. 2022

Mgr. Anton Varecha
starosta obce
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

OZNÁMENIE K POPLATKU v zmysle zákona č.582/2004 Z. z.
za zdaňovacie obdobie ..........................
Údaje o daňovníkovi
Meno a priezvisko
Obchodné meno firmy

.........................................................................................................

Adresa trv.pobytu
Sídlo firmy (ulica, č. domu) .......................................................................................................
(PSČ, obec)

.........................................................................................................

Dátum narodenia, IČO

.......................................................................................................

Č.telefónu, faxu

.......................................................................................................

Počet osôb v domácnosti (zamestnancov, žiakov, klientov)...................................................
Identifikačné údaje členov domácnosti, za ktorých poplatník prevzal povinnosť platenia
poplatku za KO a DSO :
Meno priezvisko :

Dátum narodenia :

1. ____________________________________

5. _________________________________

2. ____________________________________

6. _________________________________

3. ____________________________________

7. _________________________________

4. ____________________________________

8. _________________________________

Druh nehnuteľnosti :  RD  Byt  Chata  Záhrada  Podnik. objekt
Typ požívanej ZN :  110 l  120 l  240 l  1100 l  VOK
Počet kusov ZN:
Dátum vzniku poplatkovej povinnosti .....................................................................................
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POUČENIE
Poplatník je povinný písomne oznámiť Obci Vysoká nad Kysucou ako správcovi
poplatku vznik povinnosti a všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie poplatku do 30
dní od vzniku povinnosti platiť poplatok.
Ak povinnosť platiť poplatok zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku povinnosti platiť poplatok,
správca dane vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bol poplatok zaplatený.
Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou na
úseku daní a poplatkov. V prílohe tohto tlačiva je potrebné priložiť doklady, ktoré
potvrdzujú nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku.
Toto tlačivo bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou ako
príloha č.1 Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku
za KO a DSO, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. 1. 2021.

Podpisom potvrdzujem pravdivosť všetkých vyššie uvedených údajov a som si vedomý
právnych následkov v prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov v tomto
oznámení k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň prikladám
doklady preukazujúce danú skutočnosť k zníženiu alebo odpusteniu poplatku.

Dátum: ................................

Podpis: .............................................
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