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14. Harmonogram na zvýšenie efektivity výberu daní 

(naplnenia uznesení MsZ č. 1- 158/2020 a č. 1-159/2020) 

  

 

 

PREDKLADÁ :       Ing. Jana Lehocká, prednostka MsÚ v Pezinku 

SPRACOVALA : Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu miestnych daní a poplatkov 

  

 

 

 

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 23.03.2021 bude prezentované ústne. 

  

 

 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a úlohy uloženej Uznesením MsZ č. 1-13/2021 zo dňa 04.03.2021 - Predložiť mestskému 

zastupiteľstvu harmonogram, respektíve plán naplnenia uznesení MsZ č. 1- 158/2020 a č. 1-159/2020 v  

termíne do 25.3.2021 

 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

 

 

Harmonogram plánu plnenia Uznesenia č. 1- 158/2020 a č. 1-159/2020 

  

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materiál je pripravený v zmysle MsZ č. 1-13/2021 zo dňa 04.03.2021 - Predložiť mestskému zastupiteľstvu 

harmonogram, respektíve plán naplnenia uznesení MsZ č. 1- 158/2020 a č. 1-159/2020 v  termíne do 

25.3.2021 

 

Uznesenie 1-158/2020: MsZ žiada mestský úrad zabezpečiť posilnenie kapacít finančného oddelenia na 

úseku daní, ako aj Stavebného úradu za účelom zvýšenia efektivity výberu daní.  

Termín: 15.2.2021 finančné odd. a Stavebný úrad v priebehu prvého polroka 2021.   

 

Uznesenie 1-159/2020: Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu zrealizovať informačnú kampaň 

pre vlastníkov nehnuteľností v súvislosti s povinnosťou podania daňového priznania nehnuteľností.  Termín: 

do 20. 01. 2021 
 



Harmonogram plánu plnenia Uznesenia 1-158/2020 a 1-159/2020

I. Personálne obsadenie Termín

Schválenie organizačnej štruktúry primátorom na základe predloženej zmeny organizačnej štruktúry prednostkou Mestského úradu v Pezinku
22.3.2021

Schválenie organizačnej štruktúry odbormi  31.03.2021

Výberové konanie nového zamestnanca na pozíciu Referent daňovej kontroly. 15.4.2021

Predpokladaný nástup nového zamestnanca najskôr 1.5.2021

Výberové konanie nového zamestnanca na stavebný úrad (agenda nepovolených stavieb). 1.6.2021

Predpokladaný nástup nového zamestnanca 1.7.2021

Zabezpečenie webaplikácie spoločnosťou GEODETICCA – identifikácia a analýza potencionálnych nesúladov katastra nehnuteľností s katastrálnou mapou 12/2020
Zaškolenie pracovníkov na referáte miestnych daní, refeátu rozvoja mesta, stavebného úradu spoločnosťou GEODETICCA 4/2021

Zaškolenie nového zamestnanca na pozícií Referent daňovej kontroly v systéme CORAgeo ISS (informačný systém samosprávy) a CORAgeo DISS (dokumentačný informačný systém samosprávy), Terra

Desktop, webaplikácia spoločnosti GEODETICCA

5-6/2021

Zaškolenie nového zamestnanca na stavebnom úrade v systéme CORAgeo ISS (informačný systém samosprávy) a CORAgeo DISS (dokumentačný informačný systém samosprávy), Terra Desktop, webaplikácia 

spoločnosti GEODETICCA

7/2021

Ročná uzávierka a archivácia zdaňovacieho obdobia rok 2020 pre miestne dane a poplatky, jeho archivácia a základná úprava pre spojazdnenie nového zdaňovacieho obdobia.                                                                                                                                                                   

Podávanie Priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické a právnické osoby do 31.1.2021. Telefonická a e-mailová podpora 

správcu dane občanom pri vypĺňaní priznania k daniam.

Nahrávanie podaných priznaní a nahrávanie zmien pri poplatku za komunálny odpad do systému CG ISS.                                 

Vláda 10. februára 2021 vydala nariadenie, vďaka ktorému dochádza k upusteniu od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam, v prípade, ak

daňový subjekt podá priznanie najneskôr do 15. marca 2021;

Nahrávanie podaných priznaní a nahrávanie zmien pri poplatku za komunálny odpad do systému CG ISS.                   3/2021

Vyhotovenie štatistických údajov, Výkaz o dani z nehnuteľností                                                                                            

Generovanie a spracovanie elektronických rozhodnutí Podnikajúce osoby v registratúrnom systéme CG DISS. Listinný rovnopis (nový spôsob tlačenia rozhodnutí dane + poplatky)

Generovanie a spracovanie rozhodnutí pre fyzické osoby s neaktívnou elektronickou schránkou v registratúrnom systéme CG DISS. Listinný rovnopis (nový spôsob tlačenia rozhodnutí dane + poplatky)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ručné obálkovanie rozhodnutí dane + poplatky     

Priebežne vybavovanie podaných žiadostí o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach podľa §57  ods. 2. zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v súlade s prijatým 

zákonom č. 45/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Distribúcia rozhodnutí dane + poplatky 5/2021

Distribúcia rozhodnutí dane + poplatky.  Nahrávanie a evidencia časového plnenia platieb daní a poplatkov.                   6/2021

Nahrávanie a evidencia časového plnenia platieb daní a poplatkov a ich urgencia. Zisťovacia, vyhľadávacia a kontrolná činnosť v oblasti miestnych daní 

Zisťovacia, vyhľadávacia a kontrolná činnosť  novým zamestnacom referátu miestnych daní a  zamestnancom stavebného úradu

Vymáhanie daňových nedoplatkov za zdaňovacie obdobie 2021. Podávanie Priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa..... osobná, telefonická a e-mailová podpora správcu dane občanom pri vypĺňaní

priznania k daniam.     

Zisťovacia, vyhľadávacia a kontrolná činnosť  novými zamestnacom referátu miestnych daní a zamestnancom stavebného úradu

Mesto informovalo občanov v súvislosti s povinnosťou podať priznanie k daniam v nasledujúcich periodikách - Pezinčan, TV Pezinok, webstránka Mesta Pezinok, Facebook Mesta Pezinok:

http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2020-11.pdf   2. strana 11/2020

http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2020-12.pdf 2. strana 12/2020

TV Pezinok     https://www.tvpezinok.sk/2021/nezabudnite-podat-priznanie-k-miestnym-daniam/ 25.1.2021

Aké daňové priznania je potrebné podať do konca januára 2021 - https://www.pezinok.sk/index.php?yggid=629&id=10889 1/2021

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní priznania k miestnym daniam https://www.pezinok.sk/index.php?yggid=629&id=10952 1/2021

Nezabudnite podať priznanie k miestnym daniam https://www.facebook.com/mestopk/posts/10165346098520112           1/2021

Informačná kampaň o distribúcií rozhodnutí za dane a poplatky 4-5/2021

Informačná kampaň o webaplikácií spoločnosti GEODETICCA a jej využití 6-8/2021

Informačná kampaň o povinnosti zaplatiť dane a poplatky 9-10/2021

Informačná kampaň o povinnosti podať daňové priznanie, kto podáva priznanie, čo je predmetom dane z nehnuteľností, kedy treba podať priznanie, aké sú sankcie za nepodanie priznania 9-12/2021

III. Štvrť rok (júl - september)

IV.  Štvrť rok (október - december)

III. Informovanosť

II.  Technická stránka

Harmonogram činnosti referátu miestnych dani a poplatkov na rok 2021

I.  Štvrť rok (január – marec)

II.  Štvrť rok (apríl - jún)

1/2021

2/2021

4/2021

10-12/2021

7-9/2021
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