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Vážení občania, 

       upozorňujeme vás na blížiaci sa termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností v prípade, že ste 

nadobudli alebo predali, zdedili či vydražili nehnuteľnosť. Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľností 

(alebo čiastkového priznania k dani, ak daňovníkovi nastali v nehnuteľnom majetku zmeny) je zákonom 

o miestnych daniach stanovená na 31. január zdaňovacieho obdobia. 
       Priznanie k dani z nehnuteľností odporúčame podávať elektronicky, kto takúto možnosť nemá, môže 

podať priznanie osobne na obecnom úrade a to po telefonickom dohovore (tel. č.: 055/694 38 04) alebo 

prostredníctvom mailovej komunikácie na obecvmysla@netkosice.sk,  prípadne môžete zaslať priznanie 

poštovou. 
       Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade a je možné ich stiahnuť aj z web stránky obce v časti 

dokumenty, tlačivá, prípadne z web stránky  MF SR. 

Realizácia platby daní a poplatkov za zvoz komunálneho odpadu bude možná až po doručení 

rozhodnutia! 

 

CENY ZA DODÁVKU PITNEJ VODY v obci Vyšná Myšľa:  

Na základe schváleného VZN č. 5/2021 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou sa od 01.04.2022 mení 

cena za výrobu a dodávku pitnej takto:  

•  pre fyzické osoby nepodnikateľov je 0,90 EUR/m3, 

•  pre podnikateľov je 0,9832 EUR/m3 

 

Spoločnosť KOSIT, a. s. oznamuje, že v piatok 14.01.2022 sa v našej obci uskutoční odvoz komunálneho 

odpadu. Počas tohoto odvozu už nebudú neoznačené KUKA nádoby nálepkou rokom 2022 akceptované, 

preto sa môže stať, že Váš odpad nebude vyvezený. Nové označenia na rok 2022 ste obdržali podľa 

našej evidencie všetci, tak nezabudnite ich použiť! 

Cena vývozu komunálneho odpadu pre rok 2022 je nezmenená. 

 

ZBER POUŽITÉHO RASTLINNÉHO OLEJA Z DOMÁCNOSTÍ  pokračuje ďalej. 

AKO NA TO?  

Použitý a precedený rastlinný olej prelejte do čistej PET fľaše, uzatvorte a po dohode doneste  poverenému 

zamestnancovi Obce Vyšná Myšľa. 

                                                                Platí celoročne! 
Kontakt na povereného zamestnanca 0902 176 517  

Zberné miesto: Obecný úrad Vyšná Myšľa 

Odmena:    1l použitého oleja   = 1ks toaletného papiera alebo 1 balík servítok, 

                  4l použitého oleja    = 1 l repkového oleja, 

                  10 l použitého oleja = 5 litrov mydla/ savo / jar, 

                  50 l použitého oleja = 10 litrov repkového oleja.   

 

Potrebujete sa zbaviť starých elektrozariadení, použitých batérií a akumulátorov? 

ZBER  ELEKTROODPADU organizujeme celoročne. 
Elektroodpad po dohode s povereným zamestnancom Obce Vyšná Myšľa donesiete na dohodnuté miesto. 

Kontakt na povereného zamestnanca 0902 176 517. 

 

Prajeme Vám úspešný a zdravý  rok 2022. 

 

 

Január 2022                                                                                          Obec Vyšná Myšľa 
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