Poučenie
na vypinenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) podl‘a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon«).
ZÁHLAVIE PRIZNANIA
Poučenie je spoločné pre fyzickú osobu a právnickú osobu
Druh priznania — označte krížikom, o aký druh priznania ide — priznanie
alebo čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povin
nosti alebo opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.
Na rok — vyplňte rok, na ktorý podávate priznanie.

I. oddiel ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
-

z pozemkov tá časť, ktorá nie je zastavaná stavbou, podliehajúcou dani zo
stavieb. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých par
celné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
Pri väčšom počte pozemkov je potrebné údaje o jednotlivých druhoch
pozemkov uvádzaf na samostatných prílohách k tomuto oddielu. Dani z po
zemkov nepodliehajú porasty na pozemkoch.
K jednotlivým riadkom:
01 - iČo — uvedte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo P0.
02

- Rodné číslo — uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dátum narodenia.

FYZICKÁ OSOBA (ďalej len „FO“)
01
02

Rodné číslo — uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dátum narodenia.

-

-

03

IČo

— uvedte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva FO
podnikateL

Priezvisko — uveďte priezvisko daňovníka, ktoré má právo a zároveň
povinnosf používaf. Zahraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská,
uvedú priezvisko podIa cestovného pasu.

-

04 - Meno — uveďte meno v súiade s rodným alebo krstným listom. Zahra
ničné osoby uvedú meno v súlade s cestovným pasom.
05 - Titul — uveďte akademický titul, ktorého je daňovník nositeFom podia
platných právnych predpisov.
06 - Dodatok obchodného mena — uveďte dodatok obchodného mena FO
- podnikatel‘a uvedené v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra,
prípadne v Živnostenskom registri.
07 až 13 - Adresa trvalého pobytu, Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Čís
lo telefónu, E-mailová adresa — uveďte údaje vzťahujúce sa k trvalému
pobytu daňovníka alebo k sídlu alebo miestu podnikania, ak ide o FO
- podnikateľa.
14 až 24- ÚjO oprávnenej osobe na podanie priznania za fyzickú oso
bu — uveďte priezvisko, meno, titul, obchodné meno alebo názov, adresu
trvalého pobytu alebo sídlo oprávnenej osoby, ulicu a číslo, PSC, obec,
štát a číslo telefónu v prípade, že daňové priznanie podáva za daňovníka
na to oprávnená osoba.
25- Banka alebo pobočka zahraničnej banky - uveďte názov banky, v kto
rej má daňovník otvorený účet.
26 a 27 - Číslo účtu a kód banky — uved‘te číslo účtu a numerický smerový
kód banky, ktorá účet vedie. V prípade, že má daňovník zriadené účty vo
viacerých peňažných ústavoch, uvedie ich názvy a čísla účtov na osobit
nom liste, resp. v poznámke na poslednej strane priznania.

03

-

iČo

—

—

uveďte číselný kód právnej formy.

03- Obchodné meno alebo názov — uveďte obchodné meno ako je uvedené
v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra.
04 až 10- Sídlo - Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Číslo telefónu, E-mailová
adresa — uveďte údaje vzfahujúce sak sídlu P0.

—

orná půda, vinice, chmeľnice, ovocné sady,

—

trvalé trávnaté porasty,

C

-

záhrady,

D

-

E

-

F

-

24 a 25 - Číslo účtu a kód banky — uveďte číslo účtu P0 a numerický sme
rový kód banky, ktorá účet vedie. V prípade, že má P0 zriadené účty vo
viacerých peňažných ústavoch, uvedie ich názvy a čísla účtov na osobit
nom liste, resp. v poznámke na poslednej strane priznania.

II. oddiel

-

PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV

V tomto oddiele uveďte údaje o pozemkoch na území Slovenskej repub
liky (~ 6 ods. 1 zákona), ktoré podliehajú dani z pozemkov. Pre uvedenie
výmery, druhu a lokalizácie pozemku je smerodajný údaj v katastri nehnu
teľností. V prípade pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ podlieha dani

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
zastavané plochy a nádvoria,

G

-

stavebné pozemky,

H

-

ostatné plochy.

05

Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom - uveďte, či spo
lu s priznaním predkladáte znalecký posudok, z ktorého sa pri výpočte
dane z pozemkov použije hodnota pozemku (pri týchto druhoch pozem
kov - orná půda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, a rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy).
-

06- Právny vzťah

—

označte právny vzfah daňovníka k pozemku.

07 - Spoluvlastníctvo

—

označte, o aké spoluvlastníctvo ide.

08 - Rodné číslo manžela/manželky — tento riadok vyplňte, ak je pozemok
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
09 - Počet spoluvlastníkov
ku.
10

—

uveďte celkový počet spoluvlastníkov pozem

Spoluvlastník určený dohodou — uveďte „ánď, ak ste z počtu spolu
vlastníkov uvedených v riadku 09 splnomocnený na podanie priznania
aj za ostatných, resp. „nie“, ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časf
pozemku (svoj spoluvlastnícky podiel).
-

Tabulka pod riadkami
-

Názov katastrálneho územia — uveďte názov katastrálneho územia,
v ktorom sa pozemok nachádza.
Číslo parcely — uveďte číslo parcely z katastra nehnutelností.

-

11 až 22- Oprávnená osoba na podanie priznania za právnickú osobu uveďte priezvisko, meno, titul, obchodné meno alebo názov a postavenie
oprávnenej osoby vzhľadom k PO, údaje vzfahujúce sa k trvalému poby
tu alebo sídlu oprávnenej osoby.
23 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky — uveďte názov banky, v kto
rej má P0 otvorený účet.

uveďte názov obce, na území ktorej sa pozemky nachádza.

B

uveďte identilikačné číslo PO.

02 - Právna forma

—

A

PRÁVNICKÁ OSOBA (dalej len „PO“)
01

Obec

-

04- Druh pozemku — Druh pozemku sa určí podIa jeho evidencie v katastri
nehnuteľností. Fakticky stav — skutočné využívanie pozemku pre účely
dane z pozemkov nemá právny význam. Velké písmeno abecedy, podľa
nižšie uvedeného označenia jednotlivých druhov pozemkov uveďte pri
vyplňovaní tohto oddielu v tabulke pod riadkami.

-

-

-

-

Výmera pozemku — uveďte skutočnú výmeru označeného druhu po
zemku v m2 na tej parcele, ktorej číslo ste uviedli v stlpci „Číslo parcely‘~
U spoluvlastníkov sa uvedie výmera pozemku podia výšky ich spolu
vlastníckeho podielu. Pri zastavanej ploche a nádvorí, uveďte výmeru
pozemku po odpočítaní výmery skutočne zastavanej plochy stavbami,
ktoré podliehajú dani zo stavieb a dani z bytov.
Druh pozemku — uveďte velké písmeno abecedy podla označenia druhu
pozemku v riadku 04.
Spósob využitia pozemku — tento stÍpec je potrebné vyplniť, ak na poze
mok bob vydané povolenie na dobývanie ložiska nevyhradeného neras
tu (napr. štrku, piesku, bahna a pod.) alebo na ktorom sa nachádza zaria
denie na výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltická elektráreň).
Dátum vzniku daňovej povinnosti — tento stĺpec je potrebné vyplniť,
ak sa podáva priznanie k dani z pozemkov za pozemok, ktorý daňovník
nadobudol v priebehu roka vydražením.
Dátum zániku daňovej povinnosti — tento stÍpec je potrebné vyplniť, ak
daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

III. oddiel

-

V tejto časti sa uvádzajú údaje o stavbách, ktoré sú predmetom dane zo
stavieb.
Údaje k dani zo stavieb sa uvedú samostatne za každú stavbu podia druhu
stavby (~ 10 ods. 1 zákona). Pri väčšom počte stavieb pod jedným súpisným
číslom alebo pri väčšom počte stavieb s róznymi súpisnými číslami, ale rov
nakého druhu (napr. bytové domy vo vlastníctve bytového družstva) možno
uviesť údaje k dani zo stavieb za súhrn stavieb, pokiaľ jde o stavby s rovnakým počtorn podlaží. Pri väčšorn počte stavieb s róznym počtom podlaží,
ktoré nemožno uviesťv súhrne stavieb, treba údaje pre výpočet dane za tieto
stavby uvádzať v samostatnej prílohe.

Stavba slúžiaca na jeden účel
K jednotlivým riadkom:
01 - iČo — uveďte identiflkačné číslo FO - podnikatel‘a alebo PO.
02

Rodné číslo — uvedte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dátum narodenia.

-

03 - Obec

—

uveďte názov obce, na území ktorej sa stavba nachádza.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné — uvedte názov ulice a číslo
domu, na ktorej sa označený druh stavby nachádza a pridelené súpisné
číslo stavby. Ak uvádzate údaje za súhrn stavieb s róznymi súpisnými čís
lami (napr. bytové domy), uveďte v tomto riadku jedno z nich a ostatné
uveďte spolu k názvom ulice dolu v poznámke na tomto liste.
06

ho podlažia — tento riadok sa vyplňuje v prípade viacpodlažných stavieb
a uvádza sa počet ďalších podlaží stavby okrem prvého nadzemného
podlažia (ďalšie podlažia sa počítajú od 2. nadzemného podlažia).

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB

- Názov katastrálneho územia — uveďte názov katastrálneho úzernia,
v ktorom sa označený druh stavby nachádza.

18

-

Celková výmera podlahových plóch — tento riadok vyplňte, ak je časť
stavby oslobodená a základ dane sa vypočítava podľa ~ 17 ods. 6 zákona.
V tomto riadku treba uviesť celkovú výmeru (sÚčet) podlahových plóch
stavby v m2, vrátane tých, na ktoré sa uplatňuje nárok na oslobodenie.

19

-

Výmera podlahových plóch oslobodených od dane - uveďte výmeru
podlahových plóch v rn2, ktorá podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb
podľa~ 17aVZN.

.
Stavba slúžiaca na viac účelov
K jednotlivým riadkom:
01 - iČo — uveďte identiflkačné číslo FO — podnikatelé alebo PO.

02

- Rodné číslo — uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dáturn narodenia.

03 - Obec — uveďte názov obce, na území ktorej sa stavba nachádza.
04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné — uveďte názov ulice a číslo
domu, na ktorej sa označený druh stavby nachádza a pridelené súpisné
číslo stavby.
06

- Názov katastrálneho územia — uveďte názov katastrálneho územia,
v ktorom sa označený druh stavby nachádza.

07 - Číslo parcely
nachádza.
08 - Právny vzťah

—

uveďte číslo parcely, na ktorej sa označený druh stavby

—

označte krížikom právny vzťah daňovníka k stavbe.

07 - Číslo parcely — uveďte číslo parcely, na ktorej sa označený druh stavby
nachádza. Ak ideo údaje za súhrn stavieb (napr. bytové domy), čísla par
ciel na ktorých sú ďalšie stavby, uvádzajte v poznámke.

09 - Spoluvlastníctvo

08 - Právny vzťah

11 - Počet spoluvlastníkov — uveďte celkový počet spoluvlastníkov označe
ného druhu stavby.

—

označte krížikorn právny vzťah daňovnika k stavbe.

09- Spoluvlastníctvo

označte krížikom, o aké spoluvlastníctvo jde.

Rodné číslo manžela/manželky — tento riadok vyplňte, ak je stavba
v bezpodieiovom spoluvlastníctve rnanželov.

10

-

10

12

-

13

-

11 - Počet spoluvlastníkov — uveďte celkový počet spoluvlastníkov označe
ného druhu stavby.

Spoluvlastník určený dohodou — uveďte „ánď, ak ste z počtu spolu
vlastníkov uvedených v riadku 11 splnomocnený na podanie priznania
aj za ostatných, resp. „nie‘~ ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť
stavby (svoj spoluvlastnícky podiel).

12

-

13 - Dátum vzniku daňovej povinnosti — tento stfpec je potrebné vyplniť,
ak sa podáva priznanie k dani zo stavieb za stavbu, ktorú daňovník na
dobudol v priebehu roka vydražením.
14 - Dátum zániku daňovej povinnosti — tento stIpec je potrebné vyplníť,
ak daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
15

Druh stavby - uveďte velké písmeno abecedy, podlé nižšie uvedeného
označenia jednotlivých druhov stavieb. Druh stavby sa určí podia ~ 10
ods. 1 zákona.

-

A

-

B

-

C

-

D

-

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu.
stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pódohospo
dárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.

-

označte krížikorn, o aké spoluvlastníctvo ide.

Spoluvlastník určený dohodou — uveďte „ánď, ak ste z počtu spolu
vlastníkov uvedených v riadku 11 splnomocnený na podanie priznania
aj za ostatných, resp. „nie‘~ ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť
stavby (svoj spoluvlastnícky podiel).
Popis stavby — uveďte stručný popis stavby, napr. adrninistratívna bu
dova, polyfunkčná stavba a pod.

14 - Dátum vzniku daňovej povinnosti — tento stipec je potrebné vyplniť,
ak Sa podáva priznanie k dani zo stavieb za stavbu, ktorú daňovník nadobudol v priebehu roka vydražením.

15 - Dátum zániku daňovej povinnosti

— tento stÍpec je potrebné vyplniť,
ak daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

16

Výmera zastavanej plochy stavby v — uveďte výmeru pozemku v rn2
ktorá je skutočne zastavaná stavbou. Zastavanou plochou sa rozumie pó
dorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričorn
sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej kon
štrukcie stavby. U spoluvlastníkov sa uvedie výrnera zastavanej plochy
stavby podlé výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

-

17 - Výmera podlahových plóch — tento riadok vyplňte, ak stavba slúži na
viac účelov, na ktoré sú určené rózne sadzby dane podľa ~ 12 ods. 2 zá
kona a príplatok za podlažie podlé ~ 12 ods. 3 zákona. V tomto riadku
treba uviesť celkovú výmeru (súčet) podlahových plóch stavby (vrátane
tých, na ktoré sa uplatňuje nárok na oslobodenie).

stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individu
álnu rekreáciu.

18 - Výmera podlahových plóch oslobodených od dane

samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo by
tových domov.

19 - Výmera podlahových plóch podliehajúcich dani určených na rózne

E - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace staveb
níctvu, stavby využívané na skiadovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administrativu.
F

—

Rodné číslo manžela/manželky — tento riadok vyplňte, ak je stavba
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
-

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skiadovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou.

G - ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F.
16 - Výmera zastavanej plochy stavby — uveďte výmeru zastavanej plochy
stavby v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pódorys stavby na úrovni
najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. U spolu
vlastníkov sa uvedie výmera zastavanej plochy stavby podľa výšky ich
spoluvlastníckeho podielu.
17 - Počet nadzemných a podzemných podlaží okrem prvého nadzemné

- uveďte výmeru
podlahových plóch, ktorá podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb pod
l‘a~17zákonaaVZN.

účely — v riadkoch a) až g) uveďte výmeru podlahovej plochy podlieha
júcej dani v m2 príslušnú k jednotlivým druhom činnosti v danej stavbe
podia ~ 10 ods. 1 zákona (napr.: a) stavba na bývanie, f) administratívna
budova, ...). Súčet výmer podlahových plóch z riadku 18 a) až 18g) sa
musí rovnať riadku 16, prípadne rozdielu riadkov 16 a 17 (ak ideo oslo
bodenia od dane zo stavieb).

20- Počet nadzemných a podzemných podlaží okrem prvého nadzemné
ho podlažia — tento riadok sa vyplňuje v prípade viacpodlažných stavieb
a uvádza Sa počet ďalších podlaží stavby okrem prvého nadzemného
podlažia (ďalšie podlažia sa počítajú od 2. nadzemného podlažia).

IV. oddiel - PRIZNANIE K DANI Z BYTOV
V tejto časti daňového priznania sa uvádzajú údaje o bytoch a nebytových
priestoroch v bytovom dome. Bytovým domom sa rozumie budova, v ktorej
je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tn

.

byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo v spoluvlast
níctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariade
fia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov
a nebytových priestorov. Bytom sa na účely tobto zákona rozumie miestnosť
alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo ur
čené na bývanie a múžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.
Nebytovým priestorom v bytovom dome sa na účely tohto zákona rozumie
miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu
určené na mé účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušen
stvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
K jednotlivým riadkom:
01 - iČo — uveďte identifikačné číslo FO — podnikatel‘a alebo PO.
02
03

- Rodné číslo — uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dátum narodenia.
- Obec — uveďte názov obce, na území ktorej sa byt alebo nebytový
priestor v bytovorn dome nachádzajú.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné — uveďte názov ulice a číslo
bytového domu, na ktorej sa predmet dane z bytov nachádza a pridelené
súpisné číslo bytového domu.
06
07

- Názov katastrálneho územia — uveďte názov katastrálneho územia,
v ktorom sa byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádza.

Číslo parcely — uveďte číslo parcely, na ktorej sa označeny byt alebo
nebytový priestor v bytovom dome nachádza.

-

08 - Číslo bytu

—

uveďte číslo bytu.

09 - Právny vzťah — označte krížikom právny vzťah daňovníka kbytu alebo
nebytovému priestoru v bytovom dome.
10 - Spoluvlastníctvo

—

03

12- Počet spoluvlastníkov — uveďte celkový počet spoluvlastníkov bytu ale
bo nebytového priestoru v bytovom dome.
Spoluvlastník určený dohodou — uveďte „áno“, ak ste z počtu spolu
vlastníkov uvedených v riadku 12 splnomocnený na podanie priznania
aj za ostatných, resp. „nie‘~ ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť
bytu alebo nebytového priestoru v bytovorn dome (svoj spoluvlastnícky
podiel).
—

-

05

-

—
—

uveďte názov obce, na území ktorej je pes

vyznačte, či ide o vlastníka alebo držiteľa psa.

uveďte počet psov, ktoré sú chované na území obce da

Údaje o psovi
V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za psa, ktoré sú cho
vané na území obce. Predmetom dane za psa je pes Starší ako 6 mesiacov,
chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. PodIa 5 22 ods. 2 záko
na predrnetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné
účely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktoré
ho vlastní alebo používa občan s ťažkýrn zdravotným postihnutím (vodiaci
pes).
Ak ste vlastníkom alebo držiteforn viac psov na území obce, uveďte ich
jednotlivo do každého riadku podIa poradových čísel.
Tabulka pod riadkami
Evidenčné číslo psa — uveďte evidenčné číslo psa, pod ktorým je prihlá
sený do evidencie psov v obci. Evidenčným číslom sa preukazuje totož
nosť psa a je uvedené na evidenčnej známke psa, ktoré vydala obec.
-

-

-

-

-

-

16 - Dátum zániku daňovej povinnosti — tento stlpec je potrebné vyplniť,
ak daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
17a), 17 b) - Výmera podlahových plóch — uveďte výmeru podlahových
plóch bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome v rn2, pričom
sa pod výmerou podlahovej plochy bytu rozumie podlahová plocha
všetkých miestností bytu a rniestností, ktoré Ivona príslušenstvo bytu
bez plochy lodžií a balkónov. Do celkovej výmery podlahových plóch sa
počíta aj každý začatý m2 plochy bytu alebo nebytového priestoru v by
tovom dome.
18- Výmera podlahovej plochy bytu určená na iný účel ako na bývanie —
uveďte výmeru podlahovej plochy bytu, ktorá sa nevyužíva na bývanie,
ale na iný účel (napr. na podnikanie).
19a),19b) - Výmera podlahových plóch bytu a nebytových priestorov
v bytovom dome oslobodených od dane z bytov - uveďte výmeru
podlahových plóch bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome
v rn2, ktoré podliehajú oslobodeniu od dane z bytov podľa 517 zákona
a VZN.

Ulica a číslo domu, kde je pes chovaný — uveďte názov ulice a číslo domu
v obci, v ktorej je pes chovaný. Ak pes nie je chovaný v dome, uveďte
názov ulice a číslo objektu (na podnikanie) alebo me) stavby, v ktorej je
pes chovaný.
Vek psa — uveďte vek psa v mesiacoch a rokoch. Ak pes dovřšil vek od 6
mesiacov do 12 mesiacov, uveďte vek v mesiacoch.
Plemeno psa — uveďte druh psa, ak druh psa nie je možné určif uveďte:
„neznáme“ alebo „kríženec‘~

Číslo nebytového priestoru

—

uveďte číslo nebytového priestoru.

Účel využitia nebytového priestoru — napríklad na garážovanie, na pod
nikanie.
Výmera podlahovej plochy nebytového priestoru - uved‘te výmeru po
dlahových plóch nebytového priestoru v bytovom dome v m2.

V. oddiel

-

PRIZNANIE K DANI ZA PSA

K jednotlivým riadkom:
01 - iČo - uveďte identiflkačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva FO
— podnikatef alebo P0.

Miesto držania psa — opíšte, či rniestorn držania psa (chovného priesto
ru) na uvedenej adrese (ulica a číslo domu) je byt, rodinný dorn, objekt
na podnikanie, a ak ideo inú stavbu opíšte o akú.
Účel držania psa — uveďte na aký účel je pes držaný na uvedenej adrese,
či ideo služobného, domáceho psa alebo psa na zvláštne účely (napr. pes
so špeciálnym výcvikom používaný pri záchranných prácach, lavínový
a pátrací pes, poľovný pes, ovčiarsky pes a pod.)
Dátum vzniku / zániku daňovej povinnosti — uved‘te deň, mesiac a rok
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká pr
vým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po mesiaci, v ktorom
pes dov~šil 6 mesiacov veku a je chovaný na území obce daňovníkorn.
Daňová povinnosti zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes už
nie je predmetom dane (úhyn, predaj psa a pod.).

Poznámka — uveďte prípadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv
na vyrubovanie dane, napríklad číslo tetovania alebo údaj o čipovaní psa,
daňovníkom je invalidný dóchodca, osamelý dóchodca žijúci v domácnosti
apod.

-

VI. oddiel
PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÝ AUTOMAT

K jednotlivým riadkom:
01 - iČo - uved‘te identiňkačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva FO
— podnikateľ alebo PO.
02

Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dátum narodenia.

-

03

- Obec, kde sa predajný automat prevádzkuje
území ktorej sa predajný automat prevádzkuje.

04

- Záldad dane — uveďte počet predajných automatov, ktoré sú prevádz
kované na území obce daňovníkom.

Tabulka pod riadkami

-

Právny vzťah

Základ dane
ňovníkom.

-

06 - Držitel‘ preukazu Ztp, ztPs — vyznačte „áno“, ak Ste držitelom pre
ukazu ťažko zdravotne postihnutého občana alebo ťažko zdravotne po
stihnutého občana s potrebou sprievodcu.

uveďte stručný popis bytu.

15 - Dátum vzniku daňovej povinnosti — tento stipec je potrebné vyplniť,
ak sa podáva priznanie k dani z bytov za byt alebo nebytový priestor
v bytovom dome, ktoré daňovník nadobudol v priebehu roka vydraže
ním.

-

- Obec, kde je pes chovaný
chovaný.

-

14- Popis bytu

-

Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dátum narodenia.
-

04

označte krížikom, o aké spoluvlastníctvo ide.

11 - Rodné číslo manžela/manželky — tento riadok vyplňte, ak je byt alebo
nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov.

13

02

-

uveďte názov obce, na

Údaje o predäjnom automate
V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za predajné automaty,
ktoré sa prevádzkujú na území obce. Predmetom dane za predajné automaty
sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti. Podl‘a 544 zákona predmetom dane za
predajné automaty nie sú automaty na cestovné lístky verejnej dopravy.
Ak ste prevádzkovatel‘om viac predajných automatov, uveďte ich jednotlivo
do každého riadku podl‘a poradových čísel. Pri väčšom počte predajných

automatov je potrebné uvádzať údaje o jednotlivých predajných automatoch
na samostatných prílohách.
Tabulka pod riadkami
Adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie — uveďte názov ulice
a číslo nehnuteľnosti alebo verejnosti prístupného miesta v obci, kde
je nevýherný hrací prístroj prevádzkovaný. Bližšie identifikujte jeho
umiestnenie v nehnuteľnosti napr. označením miestnosti kde sa nachá
dza, na ktorom poschodí a pod.
-

-

Druh a názov automatu — uveďte druh (napríklad na horúce nápoje,
chladené nápoje, cigarety, alkohol, rozličný tovar, potraviny, hygienický
tovar) a konkrétny názov predajného automatu.
Druh a názov tovarov — vypíšte všetky druhy tovarov, ktoré sa v predaj
nom automate predávajú (káva, čaj, horúca čokoláda a pod.).

-

-

-

Identihkačné číslo — uveďte identifikačné číslo predajného automatu,
ktoré určila obec. Identiflkačným číslom sa preukazuje totožnosť predaj
ného automatu.
Výrobné číslo

— napíšte výrobné číslo predajného automatu uvedené na
štítku od výrobcu.

Dátum začatia prevádzkovania — uveďte deň, mesiac a rok začatia pre
vádzkovania predajného automatu na území obce (uvedenom mieste
prevádzkovania).

-

Dátum ukončenia prevádzkovania - uveďte deň, mesiac a rok ukončenia
prevádzkovania predajného automatu na území obce (uvedenom mieste
prevádzkovania).

prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja na území obce (uvede
nom mieste prevádzkovania).
Poznámka — uveďte prípadné d‘alšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv
na vyrubenie dane.

PRILOHA
k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa ~ 17 ods. 2 a 3 zákona
01
02
03

iČo

-

—

uveďte identiflkačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

Rodné číslo

— uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dátum narodenia.
-

-

Obec — uveďte názov obce, na území ktorej sa pozemky nachádza.

PRÍLOHA K ODDIELU II. - POZEMKY - písm. a) až 1) - vyznačte „áno“,
ak ste vlastníkom niektorého z uvedených druhov pozemkov.
PRILOHA K ODDI ELU III. - STAVBY - písm. a) až f) - vyznačte „ánď,
ak Ste vlastníkom niektorého z uvedených druhov stavieb.

PRILOHA K ODDIELU IV.

-

BYTY

-

písm. a) až e) - vyznačte „áno‘, ak

ste vlastníkom niektorého z uvedených druhov bytov.

VIII. ODDIEL
01 - 08 - Počet príloh

-

REKAPITULÁCIA

uveďte celkový počet samostatných príloh prilože
ných k jednotlivým oddielom priznania.
—

Podpis daňovníka (zástupcu) - vedla vyhlásenia daňovníka o správnosti a

Poznámka — uveďte prípadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv
na vyrubenie dane, napríklad počet druhov predajných tovarov umiestne
ných v jednotlivom predajnom automate, umiestnenie predajného automa
tu v zdravotníckom zariadení, škole alebo školskom zariadení.

úplnosti údajov uvedených v priznaní sa daňovník podpíše a súčasne uvedie,
kedy bob priznanie vyplnené. V prípade, ak priznanie za FO bude podávať
zástupca alebo správca, priznanie podpíše on. P0 uvedie podpis štatutárny
orgán daňovníka alebo zástupca alebo správca.

VII. oddiel - PRIZNANIE K DANI
ZA NEVÝHERNÝ HRACÍ PRÍSTROJ

Výber z číselníka numerických kódov právnej formy PO

K jednotlivým riadkom:
01

—

iČo - uveďte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva FO
podnikateľalebo Po.

02

- Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,
uveďte dátum narodenia.

03

- Obec, kde sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje uveďte názov
obce, na území ktorej Sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje.

04

- Základ dane — uveďte počet nevýherných hracích prístrojov, ktoré sú
prevádzkované na území obce daňovníkom.

Údaje o nevýhernom hracom prístroji
V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za nevýherné hracie
prístroje, ktoré sa prevádzkujú na území obce. Predmetom dane za nevýher
né hracie prístroje sú prístroje, ktoré Sa spúšťajú alebo prevádzkujú za od
platu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti.
Ak Ste prevádzkovateľom viac nevýherných hracích prístrojov, uveďte ich
jednotlivo do každého riadku podIa poradových čísel. Pri väčšom počte
predajných automatov je potrebné uvádzať údaje o jednotlivých predajných
automatoch na samostatných prílohách.
Tabulka pod riadkami
- Adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie — uveďte názov ulice a čís
lo nehnuteľnosti v obci, kde je nevýherný hrací príStroj prevádzkovaný.
Bližšie identifikujte jeho umiestnenie v nehnutel‘nosti napr. označením
miestnosti kde Sa nachádza, na ktorom poschodí a pod.
-

-

Druh a názov prístroja — uveďte druh a názov nevýherného hracieho
prístroja. Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počí
tačové hry, mechanické prístroje, automaty a mé zariadenia na zábavné
hry, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnos
ti.
Identiňkačné číslo — uveďte identifikačné číslo nevýherného hracieho
prístroja, ktoré určila obec. Identifikačným číslom sa preukazuje totož
nosť nevýherného hracieho prístroja.

-

Výrobné číslo

-

Dátum začatia prevádzkovania — uveďte deň, mesiac a rok začatia pre

Kód položky
111
112
113
117
118
119
121
205
271
301
311
312
321
331
381
382
421
433
434
445
701
711
721
741
745
751
801
802
921
931

— napíšte výrobné číslo prístroja uvedené na štítku, ak má
nevýherný hrací prístroj takéto označenie od výrobcu.

vádzkovania nevýherného hracieho prístroja na území obce (uvedenom
mieste prevádzkovania).
-

Právna forma
Verejná obchodná spoločnosť
Spoiočnosť s ručením obmedzeným
Komanditná spoločnosť
Nadácia
Neinvestičný fond
Nezisková organizácia
Akciová spoločnosť
Družstvo
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov ...
Štátny podnik
Národná banka Slovenska
Banka — štátny peňažný ústav
Rozpočtová organizácia
Príspevková organizácia
Fondy
Verejnoprávna inštitúcia
Zahraničná osoba
Sociálna a zdravotné poisťovne
Dopinková důchodková poisťovňa
Komoditná burza
Združenie (zváz, spolok, spoločnosť, klub a mé)
Politická strana, politické hnutie
Cirkevná organizácia
Stavovská organizácia — profesná komora
Komora ( s vynimkou profesných komůr)
Záujmové združenie právnických osůb
Obec (obecný úrad)
Krajský a obvodný úrad
Medzinárodné organizácie a združenia
Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby

Dátum ukončenia prevádzkovania - uveďte deň, mesiac a rok ukončenia

Poznámka — v prípade, ak priznanie podáva jeden z manželov, v poznámke je potrebné uviesť všetky identiflkačné údaje druhého z manželov, t.j.
priezvisko, meno, titul, adresu trvalého pobytu (ulica a číslo, PSČ, obec,
štát), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

