Aktuálne informácie k podaniu priznania k dani z
nehnuteľnosti a k poplatku za komunálny odpad
Mesto Prešov informuje občanov o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v období pandémie ochorenia COVID-19 a o podaní
oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálne odpady na rok 2022.Mesto Prešov, ako príslušný správca
dane, oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, resp. podať čiastkové priznanie k dani
z nehnuteľnosti na rok 2022, má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla
nehnuteľnosť počas roka 2021 (predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
a pod.).Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery
pozemku, účelu využitia stavby. Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 sa podáva v termíne od
1.1.2022 do 31.1.2022. V tejto lehote majú daňovníci povinnosť uplatniť si aj nárok na zníženie dane
z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potrebné potvrdenie z ÚPSVaR), zdravotného postihnutia
(držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP/S, rozhodnutie ÚPSVaR).Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva na
jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje,“ (t.j. Príloha k opatreniu č, MF/021249/2014-725), ktoré je k dispozícii v
budovách MsÚ Prešov na Jarkovej ul. č. 24 a na Hlavnej ul. č. 73 vo vestibuloch, v klientskom centre na
Jarkovej ul. č. 26 a tiež na webovej stránke mesta Prešov: http://www.presov.sk/dane-apoplatky.htmlVypísané a podpísané tlačivá je potrebné poslať poštou na adresu MsÚ Prešov, Hlavná 73, 080
01 Prešov, alebo doručiť do podateľne MsÚ v Prešove na Hlavnej ul. č. 73, resp. do podateľne klientskeho
centra na Jarkovej ul. č. 26. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať aj elektronicky
prostredníctvom www.slovensko.sk aj prostredníctvom webovej stránky mesta Prešov:
https://www.presov.sk/emesto-presov.html?original_idm=136496POPLATOK ZA KOMUNÁLNY
ODPADAk sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je
zhodný s rokom 2021, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.Oznamovacia povinnosť poplatníka
je pri zmenách oproti roku 2021. Taktiež, ak sú súčasťou spoločnej domácnosti dospelé osoby, resp. došlo
k zmene počtu osôb a pôvodný poplatník už odmieta prevziať povinnosť poplatníka na rok 2022 platiť
poplatok za celú domácnosť, uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť správcovi dane, t.j. oddeleniu daní
a poplatkov MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, podaním na pošte alebo podaním v podateľni MsÚ, resp.
klientskom centre, pred vydaním rozhodnutia na rok 2022.Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím na
základe podaného oznámenia o zmenách pre zdaňovacie obdobie roku 2022. V prípade, že k zmenám
skutočností dôjde počas kalendárneho roka, a to vznik (nový člen domácnosti) zánik (odsťahovanie, úmrtie),
je poplatník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali, to zn. aj
v priebehu kalendárneho roka. Doručovanie podaní – oznámení k poplatku je podobné, ako pri podaní
priznania dane z nehnuteľnosti, t.j. poštou, resp. doručenie do podateľne MsÚ. Sadzby miestnych daní pre
rok 2022 a poplatku za komunálne odpady sa nemenia a ostávajú na úrovni roku 2021. Rozhodnutia
o vyrubení daní a poplatku budú daňovníkom doručené v priebehu kalendárneho mesiaca apríl a máj a ich
splatnosť bude určená v doručenom rozhodnutí.Kontakty na pracovníkov oddelenia daní a poplatkov:Daň
z nehnuteľnosti: Ing. Jana Holodňaková 051/3100250 jana.holodnakova@presov.sk Mgr. Miroslava
Hopkovičová 051/3100235 miroslava.hopkovicova@presov.sk Ing. Dominika Ivanková 051/3100235
dominika.ivankova@presov.sk PhDr. Mária Kurejová 051/3100232 maria.kurejova@presov.sk Daň za psa,
daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje: PhDr. Mária Martinková Kováčová
051/3100231 maria.martinkovakovacova@presov.sk Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady: Mgr. Adriana Palšová 051/3100256 adriana.palsova@presov.sk Bc. Slavomíra Pritchard
051/3100256 slavomíra.pritchard@presov.sk Mgr. Lucia Dobránska 051/3100257
lucia.dobranska@presov.sk Mgr. Denisa Stašková 051/3100257 denisa.staskova@presov.sk

