
Vážení občania, ako každý rok aj teraz vás upozorňujeme na povinnosť podať 

daňové priznanie na obecnom úrade ak ste minulý rok predali, kúpili alebo 

darovali dom alebo pozemok. Priznanie sa podáva, aj vtedy ak ste dom alebo 

pozemok zdedili. 

Aj vlastník  psa má ohlasovaciu povinnosť, je potrebné psa na obecnom úrade 

prihlásiť ako aj nahlásiť jeho úhyn.  Za každého psa sa podáva priznanie 

samostatne  a za každého psa aj samostatne platí. Pri zistení, že občan je 

držiteľom psa a toho do evidencie obce neprihlásil, sadza dane za psa na 

navýši o 100%.   Daň za psa môže byť vyrubená aj na základe miestneho 

zisťovania. Tlačivá sú zverejnené na  webe obce, podanie môžete urobiť aj 

osobne na obecnom úrade. 

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu zatiaľ neplatíte, počkajte si na 

oznam, že sú spracované rozhodnutia. Nálepky z roku 2022 ostávajú 

v platnosti do marca 2023.  Žiaľ, na základe navýšenia cien spoločnosťou 

FURA  sme museli zvýšiť poplatky za komunálny odpad, ktoré zahŕňajú nielen 

vývoz, ale aj  triedenie a skládkovanie odpadu.  

Ak si chcete pre seba alebo svojich rodinných príslušníkov uplatniť zníženie 

alebo odpustenie je potrebné a nevyhnutné o to požiadať na obecnom úrade 

do konca januára. Tlačivá sú zverejnené na webe obce, prípadne príďte 

osobne na obecný úrad kde vám s vypísaním pomôžeme. 

Nárok na 25%-né zníženie z ročnej sadzby za vývoz odpadu majú seniori po 

dovŕšení 70 rokov v danom roku automaticky. 

Nárok na 50%-né zníženie majú študenti a pracujúci, ktorí sa viac ako 90 dní 

v roku nezdržiavajú na území obce. Túto skutočnosť je potrebné preukázať 

pracovnou zmluvou v slovenskom jazyku a dokladom o ubytovaní, 

u študentov, ktorí študujú v zahraničí aj potvrdením o návšteve školy. 

Všetci ostatní, ktorí majú v našej obci trvalý pobyt a žijú v zahraničí alebo 

v inom meste a tu platia poplatky za odpad musia túto skutočnosť taktiež 

zdokladovať a požiadať o oslobodenie od platenia poplatku z vývoz odpadu 

v našej obci. 


