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Zápisnica z vyhodnotenia pripomienok,  

spísaná dňa 10. 01. 2022 na Obecnom úrade v Radôstke  

 

Navrhovateľ nariadenia:  Obec Radôstka 

Nariadenie obce: Všeobecne záväzné nariadenie obce Radôstka č. 1/2022 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu (ďalej 

len „VZN“)  

Vyvesené: Dňa 18.11.2021 návrh VZN 

 dňa 14.12.2021 schválené VZN  

Pripomienky vyhodnocovali: Jaroslav Fekula, starosta obce 

     Simona Lutišanová Matejčíková, referent 

     Martina Šumská, referent 

     Emília Huláková, poslanec OZ 

 

Pripomienky boli vyhodnotené v zmysle §6 ods. 6 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 

 Poradové číslo, predkladateľ, stručný obsah pripomienky, vyhodnotenie pripomienky  

          

1. Miroslav Plevko, bytom Radôstka 80, 023 04 Radôstka doručil emailom dňa 30. 11. 

2021 pod číslom 454/2021 žiadosť o zníženie dane na rok 2022 za lesný pozemok -  

parcela E-KN 3033 – Repkovský zárubok, 

 

Vyhodnotenie pripomienky:  

Pripomienke sa vyhovelo a vo VZN je zapracované v časti Spoločné ustanovenia pre daň 

z nehnuteľností, § 14 Oslobodenie od dane a zníženie dane, 

odstavec 4 

Zníženie dane za lesné pozemky a to nasledovne:  

ročná sadzba dane za lesné pozemky pre rok 2022 vo výške 1,75% je schválená pre fyzické 

osoby/obhospodarovateľov lesa/zárubkárov/spoluvlastníkov lesných pozemkov v k. ú. 

Radôstka. 

odstavec 5 

Zníženie dane za lesné pozemky uvedené v bode č. 4 si môžu pre rok 2022 uplatniť iba tie fyzické 

osoby/obhospodarovatelia lesa/zárubkári/spoluvlastníci, ktorí majú najneskôr 

 k 31. 01. 2022 vysporiadané všetky finančné vzťahy (záväzky) voči obci Radôstka.  
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2. Ladislav Brandys, bytom Radôstka 251, 023 04 Radôstka doručil osobne dňa 01. 12. 2021 

pod číslom 455/2021 žiadosť o zníženie daní z lesných pozemkov na rok 2022, nakoľko 

väčšina pozemkov je holina - zárubok Sobolský. 

 

Vyhodnotenie pripomienky:  

Pripomienke sa vyhovelo a vo VZN je zapracované v časti Spoločné ustanovenia pre daň 

z nehnuteľností, § 14 Oslobodenie od dane a zníženie dane, 

odstavec 4 

Zníženie dane za lesné pozemky a to nasledovne:  

ročná sadzba dane za lesné pozemky pre rok 2022 vo výške 1,75% je schválená pre fyzické 

osoby/obhospodarovateľov lesa/zárubkárov/spoluvlastníkov lesných pozemkov v k. ú. 

Radôstka. 

odstavec 5 

Zníženie dane za lesné pozemky uvedené v bode č. 4 si môžu pre rok 2022 uplatniť iba tie fyzické 

osoby/obhospodarovatelia lesa/zárubkári/spoluvlastníci, ktorí majú najneskôr 

 k 31. 01. 2022 vysporiadané všetky finančné vzťahy (záväzky) voči obci Radôstka.  

 

3. Anton Korenčík, bytom Radôstka 182, 023 04 Radôstka doručil dňa 1. 12. 2021 pod číslom 

456/2021 žiadosť o zníženie dane z lesných pozemkov - parcela číslo 3590/2 a 701/2 na roky 

2020, 2021 a 2022, kde okrem iného uvádza, že les za účelom produkcie dreva sa reálne 

rozprestiera na ploche 4,61 ha.  

 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Pri vyrubovaní dane za roky 2020 a 2021 sa postupovalo v zmysle schválených a platných 

Všeobecne záväzných nariadení obce Radôstka, ako aj uznesenia obecného zastupiteľstva.  

 

K žiadosti o zníženie dane z lesných pozemkov za rok 2022, tejto časti pripomienky sa vyhovelo 

a vo VZN je zapracované v časti Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností, § 14 

Oslobodenie od dane a zníženie dane, 

odstavec 4 

Zníženie dane za lesné pozemky a to nasledovne:  

ročná sadzba dane za lesné pozemky pre rok 2022 vo výške 1,75% je schválená pre fyzické 

osoby/obhospodarovateľov lesa/zárubkárov/spoluvlastníkov lesných pozemkov v k. ú. 

Radôstka. 

odstavec 5 

Zníženie dane za lesné pozemky uvedené v bode č. 4 si môžu pre rok 2022 uplatniť iba tie fyzické 

osoby/obhospodarovatelia lesa/zárubkári/spoluvlastníci, ktorí majú najneskôr 

 k 31. 01. 2022 vysporiadané všetky finančné vzťahy (záväzky) voči obci Radôstka.  
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4. Milan Šimášek, bytom Radôstka 239, 023 04 Radôstka doručil dňa 1. 12. 2021  

žiadosť o zníženie dane z lesných pozemkov - parcela číslo 3522/2 a 812/3 na roky 2020, 

2021 a 2022, kde okrem iného uvádza, že les za účelom produkcie dreva sa reálne rozprestiera 

na ploche 3,34 ha.  

Vyhodnotenie pripomienky: 

Pri vyrubovaní dane za roky 2020 a 2021 sa postupovalo v zmysle schválených a platných 

Všeobecne záväzných nariadení obce Radôstka, ako aj uznesenia obecného zastupiteľstva.  

 

K žiadosti o zníženie dane z lesných pozemkov za rok 2022, tejto časti pripomienky sa vyhovelo  

a vo VZN je zapracované v časti Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností, § 14 

Oslobodenie od dane a zníženie dane, 

odstavec 4 

Zníženie dane za lesné pozemky a to nasledovne:  

ročná sadzba dane za lesné pozemky pre rok 2022 vo výške 1,75% je schválená pre fyzické 

osoby/obhospodarovateľov lesa/zárubkárov/spoluvlastníkov lesných pozemkov v k. ú. 

Radôstka. 

odstavec 5 

Zníženie dane za lesné pozemky uvedené v bode č. 4 si môžu pre rok 2022 uplatniť iba tie fyzické 

osoby/obhospodarovatelia lesa/zárubkári/spoluvlastníci, ktorí majú najneskôr 

 k 31. 01. 2022 vysporiadané všetky finančné vzťahy (záväzky) voči obci Radôstka.  

 

             

5. Mária Košútová, Radôstka č. 132, 02304  Radôstka doručila dňa 3. 12. 2021 pod číslom 

460/2021 žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností – lesné pozemky v k. ú. obce Radôstka na 

rok 2022,  a to v zárubkoch Fuskov a Štefunov, z dôvodu celkového výrubu lesného porastu.   

 

Vyhodnotenie pripomienky:  

Pripomienke sa vyhovelo a vo VZN je zapracované v časti Spoločné ustanovenia pre daň 

z nehnuteľností, § 14 Oslobodenie od dane a zníženie dane, 

odstavec 4 

Zníženie dane za lesné pozemky a to nasledovne:  

ročná sadzba dane za lesné pozemky pre rok 2022 vo výške 1,75% je schválená pre fyzické 

osoby/obhospodarovateľov lesa/zárubkárov/spoluvlastníkov lesných pozemkov v k. ú. 

Radôstka. 

odstavec 5 

Zníženie dane za lesné pozemky uvedené v bode č. 4 si môžu pre rok 2022 uplatniť iba tie fyzické 

osoby/obhospodarovatelia lesa/zárubkári/spoluvlastníci, ktorí majú najneskôr 

 k 31. 01. 2022 vysporiadané všetky finančné vzťahy (záväzky) voči obci Radôstka.  
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6. František Koňušiak, Stará Bystrica 361, 023 04 Stará Bystrica doručil dňa 3.12.2021 pod 

číslom 461/2021 žiadosť o zníženie dane na lesnom poraste, kde ako obhospodarovateľ 

požiadali o zníženie dane na lesnom poraste E-KN 333/2 v k. ú. Radôstka (Kaniský zárubok) 

na úroveň roku 2020.  

 

Vyhodnotenie pripomienky:  

Pripomienke sa z časti vyhovelo a vo VZN je zapracované v časti Spoločné ustanovenia pre 

daň z nehnuteľností, § 14 Oslobodenie od dane a zníženie dane, 

odstavec 4 

Zníženie dane za lesné pozemky a to nasledovne:  

ročná sadzba dane za lesné pozemky pre rok 2022 vo výške 1,75% je schválená pre fyzické 

osoby/obhospodarovateľov lesa/zárubkarov/spoluvlastníkov lesných pozemkov v k. ú. 

Radôstka. 

odstavec 5 

Zníženie dane za lesné pozemky uvedené v bode č. 4 si môžu pre rok 2022 uplatniť iba tie fyzické 

osoby/obhospodarovatelia lesa/zárubkári/spoluvlastníci, ktorí majú najneskôr 

 k 31. 01. 2022 vysporiadané všetky finančné vzťahy (záväzky) voči obci Radôstka.  

 

Pripomienke sa nevyhovelo v plnom rozsahu, nakoľko príjem za dane za pozemky je 

zapracovaný v rozpočte obce na rok 2022. 

 

7. Jaroslav Mravec, bytom Radôstka 152, 023 04 Radôstka doručil emailom dňa 3. 12. 2021 

pod číslom 466/2021 žiadosť o zníženie dane z lesných pozemkov za rok 2020 a 2021, kde 

okrem iného uvádza, že žiada o zníženie dane z lesných pozemkov za rok 2020 – Brnický 

zárubok a že nie je schválený program starostlivosti o lesy, ktorý určuje kategórie lesa a taktiež, 

že nesedí výmer pozemkov s nájomnou zmluvou s výmerou z nájomnej zmluvy s Lesmi SR. 

Zároveň žiada o vyhotovenie daňového priznania.  

 

Vyhodnotenie pripomienky: 

Pri vyrubovaní dane za roky 2020 a 2021 obec postupovala v zmysle schválených a platných 

Všeobecne záväzných nariadení obce Radôstka, ako aj uznesenia obecného zastupiteľstva.  

Pripomienke sa nevyhovuje.  

Pripomienka nebola vznesená k predmetnému VZN. 

 

 

8. Dňa 28. 12. 2021 bola na Obec Radôstka doručená osobne p. Milanom Šimáškom 

pripomienka k VZN č. 1/2022, kde „Obhospodarovatelia lesných pozemkov katastra obce 

Radôstka“ uvádzajú, že nesúhlasia s VZN č. 01/2022, keďže pri prerokovaní obecným 

zastupiteľstvom neboli prerokované pripomienky, ktoré boli predložené v stanovenej lehote na 

OÚ Radôstka a tieto neboli zapracované do VZN č. 01/2022, ktoré bolo vyvesené na úradnú 

tabuľu po prerokovaní obecným zastupiteľstvom. Z uvedených dôvodov žiadajú o opakované 

prerokovanie VZN č. 01/2022, keďže ako zástupcovia vlastníkov lesov nesúhlasia s postupom 

obce pri výbere daní a aj s viacerými bodmi uvedeného VZN č. 01/2022, ktoré bolo 
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prerokované bez pripomienok a pritom pripomienky boli poslané v zákonom stanovenej lehote. 

Taktiež žiadajú, aby boli prizvaní na najbližšie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce 

Radôstka.  

Pripomienku k VZN podpísali: Koňušiak Stanislav, Brandys Ladislav, Urbaník Marek, Poništ 

Rastislav, Fidermák Jaroslav, Završan Milan, Šimášek Milan, Korenčík Anton, F. Koňušiak, 

Staňo Milan, Plevko Miroslav. 

 

Vyhodnotenie pripomienky: 

 

Pán Miroslav Plevko, pán Ladislav Brandys, pán Anton Korenčík, pán Milan Šimášek, pani 

Mária Košutová, pán František Koňušiak predložili pred rokovaním obecného zastupiteľstva 

svoje žiadosti, kde požadovali zníženie dane za lesné pozemky tak, ako je to uvedené pod bodom 

č. 1 až 7.  

Uvedené žiadosti boli na obci zaregistrované a boli predmetom rokovania Obecného 

zastupiteľstva Obce Radôstka dňa 03. 12. 2021. Každá žiadosť bola samostatne na rokovaní 

prednesená starostom obce. Poslanci obecného zastupiteľstva sa predmetným listom zaoberali 

ako žiadosťou, nie pripomienkou k VZN. Na každú žiadosť bola zo strany obce zaslaná odpoveď 

dňa 14. 12. 2021.  

 

Vzhľadom k tomu, že tieto podania bolo potrebné posudzovať ako pripomienky v zmylse §6 ods. 

6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, nie ako žiadosti, obec ich opätovne posúdila ako 

pripomienky k VZN.  

 

Pripomienkam sa vyhovelo a vo VZN je zapracované v časti Spoločné ustanovenia pre daň 

z nehnuteľností, § 14 Oslobodenie od dane a zníženie dane, 

odstavec 4 

Zníženie dane za lesné pozemky a to nasledovne:  

ročná sadzba dane za lesné pozemky pre rok 2022 vo výške 1,75% je schválená pre fyzické 

osoby/obhospodarovateľov lesa/zárubkárov/spoluvlastníkov lesných pozemkov v k. ú. 

Radôstka. 

odstavec 5 

Zníženie dane za lesné pozemky uvedené v bode č. 4 si môžu pre rok 2022 uplatniť iba tie fyzické 

osoby/obhospodarovatelia lesa/zárubkári/spoluvlastníci, ktorí majú najneskôr 

 k 31. 01. 2022 vysporiadané všetky finančné vzťahy (záväzky) voči obci Radôstka.  

 

Pán Stanislav Koňušiak, pán Marek Urbaník, pán Rastislav Poništ, pán Jaroslav Fidermák, pán 

Milan Završan, pán Milan Staňo písomne nepredložili pred rokovaním obecného zastupiteľstva, 

počas doby vyvesenia VZN k pripomienkovaniu, svoje žiadosti tak ako uvádzajú v liste zo dňa 

28. 12. 2021.  

 

V pripomienke k VZN č. 1/2022 sa uvádza, že: „zástupcovia vlastníkov lesov nesúhlasíme 

s postupom obce pri výbere daní a aj s viacerými bodmi uvedeného VZN č. 01/2022“  

 

Uvedenej časti  pripomienky sa nevyhovuje, nakoľko nie je zrejmé, ktorých ustanovení VZN sa 

táto pripomienka týka.  


