
Informácie pre občanov – rok 2022 

 

Obec Voznica ako správca miestnych daní a miestneho poplatku informuje občanov o povinnostiach, 

ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. januára 2022. 

 

1) Daň z nehnuteľnosti 

 Do 31. januára 2022 je povinný podať obci Voznica priznanie: 

- daňovník, ktorý sa stal v roku 2021 vlastníkom pozemku, stavby, bytu; 

- daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo uvedených nehnuteľností; 

- daňovník, u ktorého nastali zmeny v roku 2021 vo výmere pozemkov, stavieb, bytov; 

- daňovník, u ktorého došlo v roku 2021 ku zmene druhu pozemku (hlavne ak pribudli zastavané 

plochy z dôvodu výstavby drobnej stavby). 

Všetky stavby, úpravy a prístavby sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na 

základe ohlásenia stavebnému úradu, t.j. obci.  

Priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru 2022. Tlačivo k podaniu daňového priznania si môže 

daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo vytlačiť zo stránky obce www.voznica.sk v sekcii 

Obecný úrad – Dane a poplatky. 

 Od 1.1.2022  sa začnú uplatňovať upravené sadzby dane z pozemkov Novelou č. 1 k VZN 

č. 01/2021.  Ostatné ustanovenia VZN č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostávajú nezmenené v platnosti. 

 

2) Daň za psa  

- daňová povinnosť vzniká vlastníkovi resp. držiteľovi najneskôr  do 30 dní odo dňa, kedy pes 

dosiahol vek 6 mesiacov; 

- sadzba dane je 4 € ročne za 1 psa; 2 € platia daňovníci za psa držaného na okrajových častiach 

obce; 2 € platí dôchodca – žijúci sám; 

- vlastník alebo držiteľ psa je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vakcináciu proti besnote  

a trvalé označenia psa – začipovanie, najneskôr do 12 týždňov veku. 

 

3) Daň za užívanie verejných priestranstiev 

- verejným priestranstvom sú pozemky vo vlastníctve obce; 

- užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie stavebného materiálu, skládky dreva 

a podobne, ako aj dočasné parkovanie motorových vozidiel; 

- sadzba dane na spevnené plochy je 0,033 €/m2/deň; 

- sadzba dane na nespevnené plochy je 0,017 €/m2/deň; 

- daňová povinnosť vzniká dňom zabratia verejného priestranstva – písomnou žiadosťou. 

 

4) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený VZN č. 1/2021 

nasledovne: 

- pre rok 2022 sa poplatok oproti minulému roku nemení   

- 19 ,- € poplatok za fyzickú osobu na kalendárny rok; 

- 19,- € poplatok za trvale neobývané nehnuteľnosti za kalendárny rok; 

- poplatok je splatný do 31. mája alebo 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; 

- správca poplatok odpustí na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpustenia alebo zníženia 

(preukázanie prechodného pobytu, potvrdenie o zaplatení poplatku od správcu dane); 

- ak preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce; 

- veľkoobjemové kontajnery  budú pristavené na obvyklé miesta 2x do roka, a to: 

21.03.2022– jarné upratovanie a 17.10.2022 -  jesenné upratovanie; 

- do veľkoobjemových kontajnerov je zakázané odkladať zložky triedeného odpadu, 

elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, bioodpad - povolený je len veľkoobjemový 

odpad = nábytok (demontovaný), koberce, sanitárny odpad, matrace, podlahoviny, dvere a pod.; 

- odpadové pneumatiky sú občania povinní odovzdať bezplatne v pneuservise alebo v predajni 

preumatík; 

- pred obecným úradom boli umiestnené 2 kontajnery na zber použitého šatstva, textílií, odevov 

a obuvi, do ktorých je povolené odkladať iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, a teda pekné, 

http://www.voznica.sk/


čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky 

a bytový textil  

- elektroodpad, nebezpečný odpad a použitý jedlý olej sa zberá celoročne na obecnom úrade 

počas úradných hodín; 

- upozorňujeme občanov na dodržiavanie zásad nakladania s odpadmi; 

- biologický odpad /konáre, burina, tráva, piliny/ a kuchynský odpad navrhujeme zhodnocovať 

predovšetkým  na vlastných pozemkoch kompostovaním; 

- pre zdokladovanie o kompostovaní na vlastnom pozemku je potrebné doručiť na OcÚ 

vyplnené a podpísané ,,Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného 

odpadu z domácnosti“  

- na konáre a lístie s trávou sú vytvorené samostatné skládky pri lavici; 

- zelený kontajner na Dielikach je určený predovšetkým na odkladanie bioodpadu z verejných 

priestranstiev a cintorína; 

- biologický odpad zo záhrad je zakázané spaľovať, odkladať do KUKA nádob 

a do veľkoobjemových kontajnerov; 

- povinnosťou občana je odstraňovať konáre, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií, 

elektrických a rozhlasových vedení a udržiavať pozemky bez buriny a iných nečistôt; 

- očakávame zvýšenie pozornosti pri separácii odpadu z domácností; 

- doporučujeme občanom aby k odvozu nepristavovali poloprázdne KUKA nádoby; 

- Čím menej KUKA nádob a viac triedeného odpadu, tým výhodnejšie pre obec a životné 

prostredie. Záleží od každého občana ako triedi odpad , šetrí životné prostredie a hlavne 

ovplyvňuje výšku poplatku. 

- do KUKA nádob je zakázané odkladať zložky triedeného odpadu- plasty, sklo, papier, kov 

ako aj kuchynský odpad; 

- pri triedení dodržujte farebné rozlíšenie : 

zelená  – sklo, čisté fľaše, poháre, tabulné sklo, sklenené črepy 

žltá – neznečistené stlačené PET fľaše, plastové tašky, vrecká, výrobky z plastu 

modrá – papier, neznečistené obaly, krabice, noviny, reklamné plagáty 

červená – kovové obaly, plechovky, nápojové kartóny. 

 

- od 01.01.2020  je v obci Voznica zakázané parkovanie na všetkých miestnych komunikáciách 

a verejných priestranstvách;  

- prosíme občanov o dodržiavanie tohto nariadenia, ktoré má zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť 

premávky v obci. 

 

- doporučujeme občanom vziať do pozornosti webovú stránku obce www.voznica.sk , kde 

získajú informácie o obci ako aj aktuálne oznamy. 

 

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zvážili 

osobnú návštevu obecného úradu a na komunikáciu využívali predovšetkým email, telefonický 

kontakt alebo poštové služby. Ďakujeme za pochopenie.  

 

  

 

 

 

 

 

         Kamil Blaho  

         starosta obce 


