OZNAM
Obecný úrad vo Vozokanoch oznamuje
nasledovné :
Ak ste v roku 2021 získali nehnuteľnosť alebo zaznamenali zmenu, ste povinní do konca
januára 2022 podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Do 31. januára 2022 sú povinní vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2021 nadobudli
nehnuteľný majetok (napríklad kúpou, darovaním a podobne) a vklad do katastra
nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2021, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí
zaznamenali zmenu oproti roku 2020 (zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena
využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy atď.),
podať na Obecnom úrade vo Vozokanoch daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr
do 31. januára 2022 !!!
Taktiež vlastnícti nehnuteľností, ktorým zanikla daňová
povinnosť k 31.12.2021 /napríklad z dôvodu predaja nehnuteľností/, sú povinní taktiež
v uvedenom termíne podať Daňové priznanie k zániku daňovej povinnosti.
Zároveň do 31. januára 2022 musia podať daňové priznanie aj majitelia psov, ktorým v roku
2021 došlo k zmene, t.j. prihlásenie alebo odhlásenie psa.
Pokiaľ si majiteľ psa nesplní povinnosť odhlásenia, bude mu daň za psa v roku 2022
účtovaná tak, ako predošlý rok !!!
Poskytnutie úľavy poplatníkom /občanom s trvalým pobytom na území obce/ za odvoz
KO :
1. Obec, na písomnú žiadosť a po doložení hodnoverného dokladu, poplatníkovi, ktorý sa viac ako
90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce, poplatok primerane zníži na
0,03425 € za osobu a kalendárny deň /na 12,50 € na osobu/ pre :
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve školy,
ak tento doklad obec nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej správy
a doklad o ubytovaní),
b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce (s výnimkou denne
dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie
(potvrdenie od
zamestnávateľa, alebo pracovnú zmluvu, alebo pracovné povolenie alebo doklad
o ubytovaní.
c) osobu, ktorá má prechodný pobyt v inej obci
-

potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o vyrubení/zaplatení poplatku v danej
obci

d) osobu, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb na dobu trvania kratšiu ako
zdaňovacie obdobie
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
e) osobu, ktorá je umiestnená v nápravno-výchovnom zariadení na dobu trvania kratšiu ako
zdaňovacie obdobie
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka, čestné vyhlásenie nie je
považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia poplatku.

2. Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa nepretržite 365 dní v zdaňovacom období
zdržiava mimo územia SR.
a) osoba, ktorá vykonáva prácu v zahraničí
-

potrebné je doložiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu
v zahraničí, alebo pracovnú zmluvu, alebo pracovné povolenie,
b) osoba, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb potvrdenie o umiestnení
v zariadení sociálnych služieb,
- potrebné je doložiť potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
c) osoba, ktorá je umiestnená v nápravno-výchovnom zariadení
-

potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

d) osoba, ktorá by vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu v prospech
obce na podporu plnenia jej úloh.
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením poplatníka, čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci
nárok na odpustenie poplatku.

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s dokladmi preukazujúcimi skutočnosti
k zníženiu alebo k odpusteniu poplatku, je potrebné doručiť na Obecný úrad Vozokany a to
v termíne do 31. januára 2022 !
Po tomto termíne sa na žiadosti nebude prihliadať a úľava nebude poskytnutá!!!

Zverejnené : dňa 13.01.2022

