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Obec Horné Vestenice 
Obecný úrad Horné Vestenice 257, 972 22  

 
Vážení občania,  

uverejňujeme informácie ohľadom dane z nehnuteľností  

a poplatku za komunálne odpady na rok 2023. 

 
Daň z nehnuteľností 

Obec Horné Vestenice, ako správca dane z nehnuteľností, oznamuje všetkým 

občanom – daňovníkom, aby v termíne do 31. januára 2023 oznámili správcovi dane 

všetky zmeny na nehnuteľnom majetku (stavby a pozemky), ktoré majú vplyv na výšku 

daňovej povinnosti na zdaňovacie obdobie roku 2023. Zmeny je daňovník povinný 

nahlásiť v prípade novostavieb, nadstavby, prístavby a drobných stavieb, ktoré 

daňovník vlastní alebo užíva. Zmeny je povinnosťou nahlásiť aj v prípade kúpy alebo 

predaja stavieb, pozemkov.  

Tlačivo na priznanie dane z nehnuteľností nájdete na internetovej stránke: 

www.hornevestenice.sk  - Podateľňa tlačív alebo vám ho poskytnú v kancelárii 

obecného úradu. 

 

Poplatok za komunálne odpady 

Podľa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady Obec Horné Vestenice zníži poplatok za komunálne odpady 

o 50%:  

 študentom bývajúcich na internáte, 

 občanom, pracujúcich na týždňových turnusoch   

Obec Horné Vestenice odpustí poplatok za komunálne odpady: 

 ak sa poplatník zdržiava viac ako ½ roka v zahraničí, 

 ak je poplatník umiestnený v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej 

starostlivosti alebo, ak sa poplatníkovi poskytuje sociálna služba v zariadení 

sociálnych služieb pobytovou formou, 

 ak bol poplatníkovi zrušený trvalý alebo prechodný pobyt v obci a je iba osobou  

bez súpisného čísla, 

 ak je poplatník vo výkone trestu, 

 ak poplatník preukáže doklad o zaplatení poplatku v inej obci/meste -  (Neplatí  

pre vlastníkov nehnuteľností napr. chát v inej obci. V takom prípade musí vlastník 

nehnuteľností uhradiť poplatok na obidvoch miestach.) 

 

Doklady potrebné k uplatneniu zníženia alebo odpustenia poplatku: 

 potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný vo firme, 

 doklad o ubytovaní, 

 doklad o pobyte, 

 doklad o zaplatení poplatku v mieste pobytu, 
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 potvrdenie o umiestnení v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti 

alebo potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, 

 čestné prehlásenie poplatníka, manžela/manželky poplatníka alebo rodičov 

poplatníka (podľa prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 

zverejnené na internetovej stránke: www.hornevestenice.sk – v sekcii Verejné 

dokumenty – VZN) alebo vám ho poskytnú v kancelárii obecného úradu.  

 

Študenti stredných a vysokých škôl pre potreby zníženia poplatku za komunálne 

odpady predkladajú potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v podnájme.  

V prípade, že doklad o ubytovaní nie je možné predložiť, študent predloží čestné 

prehlásenie podľa prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2020 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Ak potvrdenie na zníženie poplatku za komunálne odpady nie je v slovenskom alebo 

českom jazyku, je potrebné   predložiť ho v preloženej forme (úradný preklad sa 

nevyžaduje). 

 Doklady na úľavu resp. na odpustenie poplatku za komunálne odpady  sa 

predkladajú každoročne. 

 

Doklady na úľavu resp. na odpustenie poplatku  

za komunálne odpady je potrebné predložiť do 28. februára 2023.  

    

Doklady môžete doručiť osobne alebo e-mailom na adresu: obec@hornevestenice.sk. 

 

Smetné nádoby 

Domácnosť, v ktorej je viac ako 6 členov, má nárok na 2. smetnú nádobu – bezplatne. 

Domácnosť s počtom členov 6 a menej, môže mať 2. smetnú nádobu, ak si za ňu priplatí 

podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
Počet členov v domácnosti Výška príplatku za 2. smetnú nádobu 

6  10,00 € 

5 20,00 € 

4 30,00 € 

3 40,00 € 

2 50,00 € 

 

Harmonogram zberu plastového odpadu od rodinných domov  v roku 2023 : 

24.01., 21.02.,  21.03., 18.04., 16.05., 13.06., 11.07., 08.08., 05.09., 03.10.,  

31.10., 28.11., 27.12. 

 

     V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle: 046/549 73 70 alebo mailom  

na adrese: obec@hornevestenice.sk 
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