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1 - Danové príjmy

l l~'nos dane:: príjmm'
pouká:: Ú::emnejsam
~O.()()().17.<nO.18.100.54
Sú to financné prostriedky. ktoré obci pouk~je mesacne DanO\-~-úrad \ Banskej Bystrici.
jedná sa o odvod v~'nosu dane z príjmo\. ktoré sa prerozdelujú samospráw na základe zákon
c.564/2004 Z.z.
:. Dan::

5.400.-

nehnUTelnosTí.-

6.468.18

6.48Q.8~

Dan z nehnutelností je \'yrtibená \ zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
urcovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drohne
stavebné poplatky. V plnení položk~ dane z nehnutelnosti ch~'ba nev~-platena dan
36.Q4 El'R. za rok
z nehnutelností za rok ~010 vo v\'ške
5.08 ElR. za rok ~011 Vt1 \\'ške
.
.
201: vo v~'ške 751.% Eur. Celkové pohladávk~ dane z nehnutelnosti sú \0 v~ške 7Q3.Q8
EUR. \' plnem tejto položky sú zapocítané aj V~TO\'nanepohladávk~ dane za predchádZ3:iúce
rob.
6

3 Dan::o pso
100.1oo.Je 10dan \'yberaná na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia.
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2 - Nedanové príjmy

-/. PoplafOk::o ::her.
preprarll o ::ndk KO

1.600.-

:.O()().-

I.Q~6. 7:-

Poplatk~ holi vyrtibené \ zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce

t)

podmienkach

urcovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne <xlpady a drohne
stavebné <xlpady. Poplatok za zber. prepra\'u a zneškodnovanie
komunálneho txlpadu
nev~Tovnalo za rok ~O1: 16 poplatníkov
\ celkovej dlžnej sume 510.80 ElR. za rok~ ~oo7.

:008 a rok ~()()Q \ celkovej dlžnej sume 154.11 ElR. za rok ~01O \ dlžnej sume 65.70
El 'R. za rok ~011 \ celkovej dlžnej sume 115.64 ELíR. co ciní celko\'ú dlžnú sumu 846.25
EUR. V plnení t~ito položky sú zaúcto\'ané ai v~Tovnané pohladávk~ na poplatkoch za
predchád711Júce rok~

.

2.548.7'
2.600.1.300.5 Príjml:: prenajaf1)ch
hudo\'
Je to príjem z prenájmu priestoro\ KD na základe V~"()~ne záväzného nariadenia nhce
o zavedení verejn~'ch dávok a platnej zmlU\-~ o prenájme neh~10\'ych priest<.1lo\ KD a sál~
KD
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