
PRlzhlANlE
k dani z nehnutel'ností, k dani za p§a, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

podl'a zákona č.58212004 Z. z. o miestnycr 1.11iXí,ft.rili, 
ťi?l1fráí 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Druh priznania priznanie

čiastkové priznanie

čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

opravné priznanie

dodatočné priznanie
(Vyznačí sa X)

Na rok: 2 0

l. oDDlEL . Úon.le o DAŇoVNÍKoVl Fyzická osoba (Fo) Právnická osoba (Po)

FT]- Roone eirto

lo7l- priezvist<o

@- rčo

losl- u"no

IoTl- 
praun" forma PO

loo l- ritur

IOŽl- On"noOné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena

Adresa trvalého pobytu FO alebo sídlo PO

loel- uti""

@_rsč

lti]- t"t"tonne číslo

FT]_ oo""

logl- či.ro

@- stat

M- e-maitová adresa

Oprávnená osoba na podanie priznania za FO alebo PO

Fs l- 
priezvisxo

Fa l- Ob"nooné meno alebo názov

lTÓl- er.auny vzt'ah k PO

štatutárny zástupca zástupca

ltol- v"no @- ritut

spraVca

Trvalý pobyt oprávnenej osoby alebo sídlo oprávnenej osoby

Eol- uti"u

@- esč PTl_ oo""

[Žs l- r"t"tonne číslo

@ - či.to

@- stat

E6l- E-mailová adresa

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zlava. Nevyplnené riadky sa nechávajú prázdne.
Údaje sa vypÍnajO paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÁečuÉ FGHí.rrLMNopQRšrú vx Ý ž o 1234567 8g

Záznamy obce

Dátum dane

l\/rF102124912014-725



-lr
ll. oDD!EL

PRIZNAN!E K DANI z PozEMKoV
@-rčo

@- oo".

ložl- noone ei"to

l0a|- Druh pozemku

A - orná póda, vinice, chmel'nice, ovocné sady B - trvalé trávnaté porasty C - záhrady

D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy E - rybnil<y s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

F - zastavané plochy a nádvoria G - stavebné pozeml<y H - ostatné plochy

I 
OS 

| 
- loOnota pozemku určená znaleckým posudkom áno nie

r---
|06 | 

- Právny vztan vlastník správca nájomca uživatel'
(Vyznačí sa X)

|07l- Spoluvlastníctvo podielové bezpodielové lOSl- noOn" číslo manžela/manželky
(Vyznačí sa X) 

/

log l - Poe"t spoluvlastnikov Fo l - Spotuvlastník určený dohodou áno nie
(Vyznači sa X)

P. č. Názov katastrálneho územia čislo parcely Výmera
pozeml<u

Druh
pozemku

Využitie
pozemku

Dátum vzniku
daňovej

povinnosti

Dátum zániku
daňovej

povinnosti

Poznámka:

,J|-
l- V,P 1 g21 24g t 20 1 4 -7 25

-



-lr lll. oDDlEL

PR|ZNANlE K DAl{lzo STAV|EB
stavba slutžiaca na jeden účel

@- rčo - Rodné číslo

Fd- on".

lo+l - uti"u a číslo domu @ - čirro súpisné

lOO l - na.ou l<atastrálneho územia [o7 - či.ro parcely logl- Rravny vzt'atr

vlastníl< správca nájomca užívatel'

lOďl - Spotuvtastníctvo (Vyznačí sa X) !O]- noOne číslo manžela/manže|l<y

podielové bezpodielové

FTl - Poe"t spoluvlastnikov F7l - Spotuvlastník určený dohodou áno nie

(Vyznačí sa X)

FTl- Oatu* vzniku daňovej povinnosti F+ l - Oatu, zániku daňovej povinnosti

- Druh stavby
(Vyznačí sa X)

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú íunkciu pre hlavnú stavbu

n, stavby na pódohospodársku produkciu, sl<leníl<y, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby"' využivané na skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administrativu

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) samostatne stojace garáže

e) stavby hromadných garáží

í) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou

q; priemyselné stavby, stavby slúžiace energetil<e, stavby slúžiace stavebnictvu, stavby"' vyuŽÍvané na sl<ladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost', skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnost'ou

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

Itol-Výr"ruzastavanej plochy (uspoluvlastníkovvovýškeichspo|uvlastníckehopodielu) zaokrúhlenánacelém2nahor

M - Poe"t nadzemných a podzemných podlaží ol<rem prvého nadzemného podlažia

- Celková !Ýmera podlahových plóch (u spoluvlastnikov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
zaokrúhlená na celé m2 nahor

[Ól- Výn"tq podlahových plóch oslobodených od dane (u spoluvlastnílrov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

- 
zaokrúhlená na celé m2 nahor

Poznáml<a:

JL ,r,or,r4gt2014-725



-lr SÚHRN PRÍLOH

@- noe"t príloh ll. oddielu

@- noe"t príloh lll. oddielu

logl- roe"t príloh lV. oddielu

lo+1- 
poe"t príloh V. oddielu

los]- poe"t prí|oh vl. oddielu

loo.l- 
poe"t príloh vl|. oddielu

lo7l- poe"t iných priloh

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v priznani sú správne a úplné.

Dátum: 2 0

podpis daňovníka
alebo zástupcu alebo správcu alebo štatutárneho

orgánu daňovnika

Poznámka:

JWuuotzou-lzs
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lIl. oDDlEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEťNoSTÍ

Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na jeden účel

Príloha ě.: .......

ot |- tčo loil- Roono eirlo

@- oo""

@ - Uti." a číslo domu @ - či.lo súpisné

lOO i - Na.ou katastrálneho územia Io7l - či"ro parcely |08 |- právny vzt'ah

vlastník správca nájomca užívatel'

l0gl - Spoluvtastníctvo (Vyznačí sa X) It o']- noone číslo manžela/manželky
podielové bezpodielové

Fll - Poe"t spoluvlastníkov l 12 | 
- Spoluvlastník určený dohodou ano nle

(Vyznačí sa X)

Fgl- Patu. vzniku daňovej povinnosti lT+l- Oaturn zániku daňovej povinnosti

- predmet dane
(Vyznačí sa X)

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

p',1 stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby"' využívané na skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) samostatne stojace garáže

e) stavby hromadných garáží

í) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

o) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby"' využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administrativu

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnost', skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnost'ou

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) ažh)

FO]- ZaXruO dane (výmera zastavanej plochy stavby. u §poluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

lt7 - Poe"t nadzemných a podzemných podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia

- Celková yýmela podlahových plóch všetkých podlaži stavby
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlasthíckeho podielu) 

-

ffi - VYmera podlahových plóch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastnickeho podielu)

Poznámka:

L ,r,or,r4gt2014-725
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r lV. oDDlEL
PRlzNANlE K DANI z NEHNUTEENoSTÍ

-l
Daňzbvtovaznebvtov v bytovom dome Príloha č.: .......

@- Ěo @. noanc ei.lo t

lTTl- ou""

lřl- uli"" a číslo domu 1-oTl- ěi"lo súpisné

liň-l- narou katastrálneho územia lFl. či"lo parcely @ - čisn Uvtu

lTÍl - Prauny vzthh uyznačí sa x) tr - Spoluvtastníctvo (vyznaěI sa x)

vlastník správca podielové bezpodielové

l-iil- noane ěíslo manžela/manželky lrz l- Poe"t spoluv|astníkov Irg l- Spoluvlastník urěený dohodou

l áno nie (Vyznačí sa X)

l7l- Popis bytu

lrsl- Patu, vzniku daňovej povinnosti lE-l- Oatum zániku daňovej povinnosti

|7l - ZaXlaa dane {r{mera podla.hovej pIoc.hy, . . |r a-l . výr.r. podlahovej plochy bytu alebo časti bytuH u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvIastníckeho podielu) Uv bytovoni dome, któiý sa vyu?iva na iný účel áko
a) bytu b) nebytového priestoru v bytovom dome na bývanie

E- 'r'alebo 
nebytoqý priestor v bytovom dome alebo ich časti oslobodené od dane z bytov

a) výmera podlahovej plochy bytu alebo jeho časti b) výmera podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom dome alebo jeho časti

P, ě.
číslo nebytového

priestoru v bytovom
r|ome

Účel využitia nebytového priestoru
v bytovom dome

Výmera podlahových plóch
nebytového priestoru

v bytovom dome

Dátum vzniku
daňovei

povinnošti

Dátum zániku
daňovej

povinnosti

Poznámka:

L U
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Príloha č,i ,,,,,,,

V. oDDlEL

PRlzNANlE K DANIzAPsA

loil- Roone e i"to

Ioíl- zatl"a dane (počet psov)

číslo

Evidenčné

číslo psa
Ulica a číslo domu, kdeje pes chovaný

Vek

psa

Plemeno

psa
Miesto držania psa (byt, rodinný dom,

objekt na podnikaníe, iná stavba)

účel džania psa

napr. sIužobný, domáci, zvlášlny)

Dátum vzni-
ku daňovej
povinnosli

Dátum záni-
ku daňovej
povinnosti

1,

2.

3,

+.

5,

o.

7,

8

o

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16,

17,

18.

I

|ťtozlzlozl14-725



Poučenie
na vyplneniepfiznaníak dani z nehnutelhostí, k daniza psa, k daniza predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje (dhlej len ,,priznanie") podl'a zákona č. 58212004 Z, z, o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákoť').

ZÁHLAVIE PRIZNANIA
Porrčenie je spoločné pre fyzickú osobu a právnickťr osobu

Drtrh prizrrania - označte krížikonr, o aký drulr priznania ide - prizrranie
alebo čiastkové priznanie alebo čiastkové priznatrie na zátrik dariovej povin-
nosti alebo opravné pťiznatrie alebo cloclatočné pliznanie.
Na rok - ryplrite rok, rra ktorý poclávate pliztranie.

I. o<ldiel - ÚoaIB o DAŇoVNÍxovt
pyzlcrÁ osoBA (dblej len,,Fo")

0l - Rodné číslo - uvedte rodné číslo FO; ak rrerná dariovník loclné číslo,
uvedie dátrrnr narodctria.

02 - IČO - uvedte identifikačné číslo clariovrríka, ak prizrranie pocláva FO
- podnikatel|

03 - Priezvisko - uvedte pliezvisko daňovrríka, ktor,é Ilá právo a zároveri
povinnosť používať. Zahral-ričné osoby, ktoré nlajú zIožené priezviská,
r.lvedú pliezvisko podlh cestovrlého pasu.

04 - Meno - uvedte meno v súlade s roclnýnr alebo krstrrýrr-r listorrr. Zahla-
ničné osoby uveclú meno v súlacle s cestovlr}l-tl pasor-t-l.

05 - Titul - uveclte akaclemickf,tittrl, ktor,ého je daňovník rrositelbm podlh
platnýclr právnyclr predpisov.

06 - Dodatok obchodného mena - uvedte dodatolt obchoclnélro mena FO
- podnikatelh uvedetré v rrznesení, resp. t"/pise z Obclrodného registra,
pr,ípadrre v Živnosterrskorn registli.

07 až 13 - Adresa trvalélro pobytu, Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Čis-
lo telefónu, E-nailová adresa - uvedte údaje vzťahujúce sa k trvalérnu
pobytu daňovníka alebo k sícllrr alebo miestu podnikania, ak ide o FO
- podrrikatel'a.

14až24 -Údaje o oprávnenej osobe na podarrie priznania za fyzickú oso-
bu - uvedte pliezvisko, meno, titul, obclrodné tleno alebo názov, aclreslt
trvalého pobytu alebo sícllo oprávnerrej osoby, ulicu a číslo, PSČ, obec,
štát a číslo telefórru v prípade, že dariové priznanie podáva za dar\ovníka
na to oprávnená osoba.

25 - Balrka alebo pobočka zahraničnej banlty - uvedte názov barrky, v kto-
rej rná dariovrrík otvolelrý ťrčet.

26 a 27 - Čislo účtu a kód banlcy - uvedte číslo účtu a rrurrrerický snrer.ový
kód banky, ktorá účet vedie. V prípade, že rná clariovrlík zriadené účty vo
viacerýclr periažnýcli ťrstavoch, r.rvedie ich názvy a čísla ílčtov na osobit-
nollr liste, r,esp. v poznánrke na posleclnej strane prizriatria.

PRÁVNICKÁ osoBA (d,alej len,,Po,.)

01 - IČO - uvedte identifikačné číslo PO.

02 - Právna forma * uvedte číselný kócl právnej forlny,

03 - Obchodné nreno alebo názov - uveclte obchoclné neno ako je rLve clerré
v uzrresení, resp. výpise z Obclrodrrého registra.

o4 až I0 - Sí<I1o - Ulica a číslo, PSČ, obec, Štát, Číslo telefórru, E-mailová
adresa - uveclte údaje vzťahujťrce sa k sídlr"r PO,

ll až 22- Oprávrrená osoba na podanie priznania za právlrickťr osobu -
uvedte priezviskoJ íleno, titul, obchodrré nTetro alebo názov a postaverrie
oprávrrerrej osoby vzl-rlhdom k PO, údaje vzťalrujťrce sa k trvalérnu poby-
tu alebo sídlu oprávnenej osoby.

23 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky - uvedte názov banky, v kto-
rej rr-rá PO otvorený ťrčet.

24 a 25 - Číslo účtu a kód banky - uveclte číslo ílčtu PO a numerický st-ne-
rový kód banky, ktorá účet vedic. V prípacle, že nrá PO zriadené účty vo
viacerých periažných ústavoch, uvedie ich názvy a čísla ťrčtov na osobit-
rronr liste, resp, v poztrárnke na posledrrej strane priztratlia,

II. oddiel - PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV
V tomto oddie]e uveclte ťrdaje o pozernkoclr na úzenrí Slovenskej repub-

liky (§ 6 ods, 1 zákona), ktoré podliehajťr clarri z pozetnkov Pre uveclenie
výnrery, clrilhu a lokalizácie pozenrku je snreroclajrrý ťrdaj v katastri rrelrntr-
telirostí. V pr,ípade pozemku ,,zastavatrá plocha a nádvorie" podlieha dani

z pozemkov tá časť, ktorá tlie je zastavaná stavbou, podliehajúcou dani zo
stavieb. Celkovú výrrreru stavebrrého pozemku tvoria parcely, ktorých par-
celné čísla sťt r.tveclellé v právoplatnorn stavebnonr povolení.

Pri váčšorrr počte pozernkov je potlebné ťrdaje o jednotlir^l,ch druhoch
pozernkov uvádzať rra samostatných prílolrách k tornuto oddielu. Dani z po-
zemkov nepoclliehajťr porasty na pozernkoch.
I( j ednotliv,i m ria<lkom :

01 - IČO - trl,edte identifikačné čís1o FO - podnikatel'a alebo PO,

02 - Rodné čislo - r:vedte rodlré číslo FO; ak rrerná clariovník rodné číslo,
uvedie cláLunr naloderlia.

03 - Obec - uveclte názov obce, na úzenlí ktorej sa pozemlty nachádz,a.

04 - Drrrh pozemku - Druh pozemku sa určí podlh jeho evidencie v katastri
nehrrutelirostí. Faktický stav - skutočné lryužívarrie pozenku pre účely
dane z pozerrrkov nemá pl,ávny výzrram. Velké písmeno abecedy, podlh
rližšie uveder-rého ozrračenia jednotlivých druhov poz,erlkov uvedte pri
vyplňovaní tohto oddielu v tabulke pod riadkanri.

A - orná póda, vinice, chmelirice, ovocné sady,

B - trvalé trávnaté porasty,

C - záhra<ly,

D - lesné pozelnlcy, na ktorých sú hospodárske lesy,

E - rybnílcy s chovom rýb a ostatnó hospodárslcy využívané vodné plo-
clry,

F - zastavané plochy a rrádvoria,

G - stavebné pozemky,

H - ostatné plochy.

05 - Hodnota pozemku určená znaleckf,m posudkom - uvedte, či spo-
lu s priznaním predk_ladáte znalecký posudok, z ktorého sa pri ,"rypočte

dane z pozeInkov poiržije lrodnota pozenrku (pri týchto clruhoch pozenl-
kov - ot,ná pócla, vinice, chrnelhice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
lesr-ró pozenrky, na ktorých sťr hospodárske lesy, a rybníky s clrovom rýb
a ostatt,té l-rospodársky využívarré voclné plochy).

06 - Právny vzthh - označte prár,ny vzťah daňovriíka k pozer-rrku,

07 - Spoluvlastníctvo - označte, o aké spoluvlastníctvo ide.

08 - Rodné čislo manželahrranžellcy * tento riadok vyplňte, ak je pozelnok
v bezpodielovonr spolrrvlastníctve manželov.

09 - Počet spoluvlastníkov - uvedte celkorý počet spoluvlastrríkov pozem-
ku.

l0 - Spoluvlastník určený dohotlorr - uvedte ,,ánol ak ste z počtu spolu-
vlastníkov uveclenýcl-r v riaclku 09 splnotnocnený na podarrie prizrrania
aj za ostatlrých, resp. ,,rrie", ak trvádzate seba ako dariovníka za svoju časť
pozenrku (svoj spoltrvlastnícky podiel),

Tabulka pod riadkaIni
- Názov katastrálneho úzenria - rrvedte názov katastrálnelro ťrzernia,

v ktoronr sa pozemok rrachádza,

- Číslo parcely - uvedte číslo parceIy zkatastra nehnutelhostí,
- Výlnera pozemktr - uvedte skr-rtočnú výrneru označeného drulru po-

zenlku v nr2 na tej parcele, ktorej číslo ste uviedli v stÍpci ,,Číslo parcely",
U spolr.rvlastníkov sa uveclie r}mera pozemku podl'a výšky ich spolu-
vlastníckeho podielu. Pri zastavanej ploche a rrádvorí, uvedte v,f,nreru
pozet-trku po oclpočítaní v,f.nlery skutočrre zastavanej plochy stavbami,
ktoré podlielrajťr clani zo stavieb a dani z bytorr

- Druh pozemku - uvedte velké písnreno abecedy podlh označenia druhu
pozernku v riadkrr 04.

- Spósob ryužitia pozerrrku - tento stÍpec je potrebné r,7plniť, ak na poze-
n-rok bolo vydané po1,oler-rie na dobývanie ložiska nevyhracleného neras-
tu (napr. štrku, pieskr,r, bahr-ra a pod.) alebo na ktorom sa rrachádza zaria-
der-rie l-ra rlírobu elektrirly zo slrrečrrej energie (fotovoltická elelrtráreri),

- Dáturn vzniku daňovej povinnosti - tento stÍpec je potrebné l,yplniť,
ak sa podáva prizt-ranie k dani z pozemkov za pozetnok, ktorý daňovník
rradobuc1ol v priebehr.r roka vydražením.

- Dáturrr zálriku daňovej povinltosti - tento stÍpec je potrebné lyplnit, ak
daňovník podáva čiastkové priznanie tra zárrik daňovej povinrrosti.



III, oddiel - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB

V tejto časti sa uvádzajú údaje o stavbách, ktol,é sťr predmetonr dane zo

stavieb.
Údaje k dani zo stavieb sa uvedú samostatne zakaždú stavbu podlb druhu

stavby (§ 10 ods. 1 zákorra). Pri váčšom počte stavieb poc1 jedrrýrn súpisným

číslorn alebo pri váčšorn počtc stal,ieb s róznymi súpisnýnri číslami, ale rov-

nakého druhu (napr. bytové domy vo vlastnictve bytového družstva) nT ož,no

uviesť údaje k dani zo stavieb za súhrn stavieb, pokiaLide o stavby s rovna-

kým počtorn pod|aží. Pri váčšorn počte stavieb s róznym počtom pod|aží,

ktoré nemožno uviesť v súhrne stavieb, treba údaje pre výpočet dane za tieto

stavby uvádzať v samostatnej prílohe,

Stavba slúžiaca na jeden účel

K jednotlivým riadkom:
01 - IČO - trvedte iderrtifikačné čís1o FO - podnikatelh alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveclte rodr'é číslo FO; ak nenrá dariovník rodné číslo,

uvedte dátum narodenia.

03 - Obec - uvedte názov obce, na území ktorej sa stavba nacháclza.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné - uvedte názov ulice a čís]o

domu, na ktorej sa označerrý druh stavby nachádza a pridelené súpisné
číslo stavby. Ak uvádzateúdaje za súhrn stavieb s róznymi súpisnými čís-
lami (napr. bytové domy), uvedte v tornto riadku jedrro z niclr a o§tatné

uvedte spolu k rrázvorn ulice dolu v poznámke na tonrto liste.

06 - Názov katastrálneho územia - uvedte názov katastrálneho ťrzemia,

v ktoronr sa označený druh stavby nachádza.

07 - Čísto parcely - uvedte číslo parcely, na ktorej sa označený druh stavby

nac|tádza. Ak ide o údaje za súhrn stavieb (rrapr, bytové clorny), čísla par-

ciel na ktorých sú dhlšie stavby, uvádzajte v poznámke.

08 - Právny vzthh - označte krížikom právlryvzťah daňovníka k stavbe.

09 - Spoluvlastníctvo - označte krížikom, o aké spoluvlastníctvo icle.

l0 - Rodné číslo rnallžela/manželky - tento riadok vyplňte, ak je stavba

v bezpodielovom spoluvlastníctve rrranželov.

1 l - Počet spoluvlastníkov - uvedte celkov,y' počet spoluvlastníkov ozrrače-

ného drulru stavby,

12 - Spoluvlastník určený dohodou - uvedte ,,ánď', ak ste z počtu spolu-
vlastrríkov uvedených v riadltu 11 splnomocnený rra podanie priznania
aj za ostatných, resp. ,,nie", ak uvádzate seba ako daňovrríka za svoju časť

stavby (svoj spoluvlastníc1<y podiel).

13 - Dátum vzniku daňovej povinnosti - tento stÍpec je potrebné vyplniť,
ak sa podáva priznanie k ciani zo stavieb za stavbu, ktorú daňovrrík na,
dobudol v priebehu roka vyclražením.

14 - Dátum zániku daliovej povinnosti - tento stÍpec je potrebné vyplniť,
ak daňovník pocláva čiastkové priznanie rra zánik datiovej povirrrrosti.

15 - Druh stavby - uvedte velké písmeno abecedy, podlá nižšie trvedeného

označenia jednotliv,ich druhov stavieb. Druh stavby sa určí podl'a § 10

ods. 1 zákona.

A - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majír doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu.

B - stavby na pódohospodátsku produkciu, skleníky, stavby pre voclrré

hospodárstvo, stavby vyrržívané na skladovanie vlastnej pódohospo-
dárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnír administratívu,

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

D - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo by-
tových doInov

E - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace staveb,
níctvu, stavby využívarré na skladovarrie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,

F - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a adrrrinistratívu sírvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou.

G - ostatné stavby neuvedené v písmenách A až F.

16 - Výnera zastavanej plochy stavby - uveclte výmeru zastavanej plocl-ry

stavby v m2. Zastavanou plochou sa íozumie pódorys stavby na úrovni
najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavarrej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. U spolu-
vlastníkov sa uvedie l"f,mera zastavanej plochy stavby podl'a výšky ich
spoluvlastníckeho podielu.

17 - Početnadzemných a podzelnných podlaží okrenr prvélro rradzerrrné-

ho podlažia - tento riadok sa vyplňuje v prípade viacpodlažných stavieb

a uvádza sa počet dhlších podlaží stavby okrem plvél.o nadzernného

podlažia (d'alšie podlažia sa počítajťr od 2. nadzernného podlažia).

18 - Celková r"ýmera podlahových plóch - terito riadok lplňte, ak je časť

stavby oslobodená a základ dane sa rypočítava podlb § 17 ods. 6 zákorra.

v ton-rto riadkr.r treba uviesť celkovú l"y'meru (sťrčet) podlahol}ch plóch

stavby v mz, vrátarre tých, na ktoré sa r,rplatňuje nárok na osloboderrie.

19 - Výmera podlahollch plóch oslobodených od dane - uvedte r^f,tneru

podlahol"l,ch plóch v m', ktorá podlieha osloboderriu od dane zo stavieb

podlh§17aVZN.

stavba slťržiaca na viac účelov
K jednotliv/m riadkonr:
01 - IČO - uvedte identifikačné číslo FO - poclnikatela alebo PO.

02 - Rodné číslo - uvedte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,

uvedte dátum narodenia,

03 - Obec - uvedte náz.ov obce, rra úzenrí ktorej sa stavba nachádza,

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisrré - uvedte názov ulice a číslo

domu, na ktorej sa označený druh stavby nachádza a pridelené sirpisné

číslo stavby.

06 - Názov katastrálneho územia - uvedte názov katastrálnelro územia,
v ktoronr sa označerr.f,druh stavby nachádza.

07 - Číslo parcely - uvedte číslo parcely, rra ktorej sa označený druh stavby

naclrádza.

08 - Právny vzťah - označte krížikorn právny vzťah daňovníka k stavbe.

09 - Spoluvlastníctvo - ozrračte krížikon-r, o aké spoltrvlastníctvo ide.

l0 - Rodné číslo rnanžela/rnanželky - tento riadok vyplňte, ak je stavba

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

l l - Počet spoluvlastníkov - trvedte celkový počet spoluvlastníkov označe-
ného druhu stavby.

l2 - Spoluvlastník rrrčený dohodou - uvedte ,,áno', 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).

13 - Popis stavby - uvedte stručný popis stavby, napr. administratívna bu-
dova, polyfurrkčná stavba a pod.

14 - Dátuln vzniku daňovej povinnosti - tento stÍpec je potrebrré vyplniť,
ak sa podáva priznarrie k clarri zo stavieb za stavbu, ktorťr daňovník na-

dobudol v priebehu roka vydražením.

l5 - Dátum zániku daňovej povinnosti - tento stipec je potrebné vyplniť,
ak daňovník podáva čiastkové priznanie na zárrik daňovej povinnosti.

16 - Výrnera zastavanej plochy stavby v - uvedte v,y'rneru pozemkrt v m2,

ktorá je skutočne zastavaná stavbou, Zastavanotr plochou sa rozumie pó,
dorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričonl
sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej kon-
štrukcie stavby. U spoluvlastníkov sa uvedie v,y'tnera zastavanej plochy
stavby podlh l"išky ich spoluvlastrríckeho poclielu.

|7 - Yýmera podlahol"l,ch plóch - tento riadok lyplňte, ak stavba slúži na

viac účelov, na ktoré sú určené rózrre sadzby clane podl'a § 12 ods, 2 zá,
kona a príplatok za podlažie podlb § 12 ods. 3 zákorra. V tomto riadku
treba uviesť celkovú v[meru (sťrčet) podlalrol"ich plóch stavby (vrátane

tých, rra ktoré sa uplatriuje nárok na oslobodenie).

18 - Výlnera podlahových plóch oslobodených od dane - uvedte rrymerrr
podlahov,ich plóch, ktorá pocllielra oslobodeniu od dane zo stavieb pocl-

lh § 17 zákona a VZN.

19 - Výlnera podlahov/ch plóclr poclliehajúcich dani určených na rózne
účely - v riadkoch a) až g) uvedte l"f,meru podlahovej plochy podlieha-
júcej dani v ln2 príslušnú k jednotlivýrn drulrom činrrosti v danej stavbe
podla § 10 ods. 1 zákona (rrapr.: a) stavba tla bývanie, f) adrnirristratívna
btrclova,...). Súčet l^/rner podlahov,l,cli plóch z riadku 18 a) až 189) sa

lnusí rovnať riadku 16, prípadne rozdielu riadkov 16 a 17 (ak ide o oslo-
boclenia od dane zo stavieb).

20 - Počet nadzemných a podzemných podlaží okrem prvého nadzelnné-
ho podlažia - tento riadok sa vyplňuje v prípade viacpodlažných stavieb

a uvádza sa počet dhlších podlaží stavby okrem prvého rradzenrného
pocllažia (d'alšie podlažia sa počítajťl od 2. nadzernnélro podlažia),

IV. odcliel - PRIZNANIE I( DANI Z BYTOV
V tejto časti dar\ového priznatria sa uvádzajú údaje o bytoch a nebltov/ch

priestoroch v bytovom dome. Bytovým dolnom sa rozumie budova, v ktorej
je viac ako polovica pocllahovej plochy rrrčená na bývanie a má r,iac ako tri



byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo v spoluvlast-
níctve jednotliv/ch vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariade-
nia tohto dornu sú súčasne v podielovorn spoluvlastníctve vlastrríkov bytov
a nebytorrych priestorov Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť
alebo súbor miestností, ktoré sťr rozhodnutítrr stavebného úraclu trvalo rrr-

čerré na býwanie a rnóžu tla tento účel slúžiť ako saInostatné bytové jedrrotky.

Nebytovým priestorom v bytovom dome sa na účely tohto zákona rozumie
rniestnosť aIebo súbor miestností, ktoré sú rozl-rodnutím stavebného ťrradu
určené na iné účely ako rra bývarrie; nebytov,y'm priestorom rrie je príslušen-
stvo bl.tu ani spoločné časti domu a spoločné zaliadenia donru.
K jednotlivým riadkom:
01 - IČO - uvedte identifikačné čís]o FO - podnikatelh alebo PO.

02 - Rodné číslo - uvedte rodné číslo FO; ak nerná daňovník roclné číslo,

uvedte dátum narodenia.

03 - Obec - uvedte názov obce, rra území ktorej sa byt alebo nebytov,f

priestor v bytovom donre naclrádzajú,

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné - uvedte názov ulice a číslo
bltového clomu, na ktorej sa predmet dane z bytov nachádza a pridelené
súpisné číslo bytového don-ru.

06 - Názov katastrálneho územia * rrvedte názov katastrálnelro územia,
v ktororn sa byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádza,

07 - Číslo parcely - uvedte číslo parcel1,, rra ktorej sa označetrý b},t alebo
nebytový priestor v bytovom dome nachádza,

08 - Číslo bytu - uvedte číslo bytu.

09 - Právny vzťah - označte krížikorn právrry vzťah dariovníka k bltu alebo
nebytovérnu priestoru v bytovom dome,

l0 - Spoluvlastníctvo * označte krížikorn, o aké spoluvlastrrictvo ide.

l l - Rodné číslo manžela/manželky - tento liadok r7plňte, ak je b}t alebo
nebytov/ priestor v bltovom clome v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov.

12 - Počet spoluvlastníkov - uvedte celkový počet spoluvlastníkov bytu ale-
bo rrebytového priestoru v bltovom ciome.

l3 - Spoluvlastník určený dohodou - uvedte ,,ánďl ak ste z počtu spolu-
vlastrríkov uvedených v riadku 12 sphrornocnený rra podarrie priztratlia
aj za ostatných, resp. ,,nie", ak uvádzate seba ako daňovrríka za svojtl časť

bytu alebo nebytového priestolu v bl.tovom clome (svoj spoluvlastnícky
podiel).

14 - Popis bytu * uvedte stručný popis bytu.

15 - Dátunr vzniku daňovej povinrrosti * tento stípec je potrebné vyplniť,
ak sa podáva prizrranie k dani z bytov za byt alebo nebyio{ priestor
v bytovom dome, ktoré daňovník r-radobuclol v priebehu roka vydraže-
ním.

16 - Dátum zániku claňovej povinnosti - tento stÍpec je potrebrré vyplniů
ak daňovník podáva čiastkové priznanie r-ra zánik daňovej povinnosti.

17a), 17 b) - Výmera podlahovýclr plóch - rrvedte v,y'meru podlahových
plóch bytu alebo nebytového priestoru v bytovom donre v m', pričonl
sa pod výrnerou podlahovej plochy bytu rozumie podlalrová plocha
všetkých miestností bytu a n-riestností, ktor,é tvoria príslušenstvo bytrr
bez plochy lodžií a balkónov Do celkovej výrrrery podlahových plóch sa
počíta aj každý začatý rn' plochy bytu alebo nebytového priestoru v by-
tovont dome.

18 - Výmera podlahovej plochy bytu určená na iný účel ako na bývanie -
uvedte v,y'meru pocllahovej plochy bytu, ktorá sa nevyužíva r-ra bývanie,
ale na iný účel (napr. na podnikanie).

19a),19b) - Výrnera podlahových plóch bytu a nebytov,ých priestorov
v bytovom dome oslobodených od dane z bytov - uveclte výnreru
podlahovich plóch bPu alebo nebytového priestoru v bytovorn don-re
v m2, ktoré podliehajú oslobodeniu od dane z bytov podlh § 17 zákona
a VZN.

Tabulka pod riadkami
- Číslo nebytového ptiestorrr - uvedte číslo nebytovélro priestoru.

- Účel využitia nebytového priestoru - napriklad na gal,ážovanie, rra pod-
rrikanie.

- Výmera podlahovej plochy nebytového priestoru - uvedte .r|nelu po-
dlaliov}ch plóch rrebytovéIro priestortr v bytovom dome v m2.

V. oddiel - PRIZNANIE K DANI ZA PSA

K jednotlivým riadkom:
01 - IČO - uvedte identifikačné číslo dar\ovníka, ak priznarrie po<láva FO

- podnikateťalebo PO.

02 - Rodné číslo - uvedte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo,

trvedte dátum narodenia.

03 - Obec, kdeje pes clrovaný - uvedte názov obce, na území ktorej je pes
chovaný.

04 -Právnyvztbh - vyzlračte, či ide o vlastníka alebo držitelh psa.

05 - Zál<|ad dane - uvedte počet psov, ktoré sú chované na území obce da-
ňovníkom.

06 - Držitel pťeukazu ZŤR ZŤPS - lyznačte,,ánď', ak ste clržitelbm pre-
ukazu ťažko zdravotne postihnutého občana alebo ťažko zdravotne po-
stihrrutého občana s potrebou sprievodcu.

Údaje o psovi

V tejto časti uvedte údaje potrebné navýpočet dane za psa, ktoré sú cho-
vané na území obce. PredIletom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov,

chovarrý fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Podlh § 22 ods. 2 záko-
na predmetom datre za psa nie je pes chovaný rra vedecké účely a výskumné
ťrčely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym r.ycvikom, ktoré-
ho vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotnýrn postihnutím (vodiaci
pes).

Ak ste vlastníkom alebo <lržitelbm viac psov na ťrzemí obce, uvedte ich
jednotlivo clo každého riaclku podl'a poradových čísel.
Tabulka pod riadkan'i
- Evidenčné číslo psa - uvedte evidenčrré číslo psa, pod ktorým je prihlá-

serrý do eviderrcie psov v obci. Evidenčným číslom sa preukazuje totož-
nosť psa a je uveclené na evidenčnej zrránrke psa, ktoré vydala obec.

- Ulica a číslo domu, kde je pes chovaný - uvedte názov ulice a číslo domu
v obci, v ktorej je pes chovaný Ak pes nie je chovaný v dome, uvedte
názov ulice a číslo objektu (na podnikanie) alebo inej stavby, v ktorej je
pes chovarrý.

- Vek psa - uvedte vek psa v mesiacoch a rokoch. Ak pes doví,šil vek od 6
mesiacov do 12 mesiacov, uvedte vek v mesiacoch.

- Plenreno psa - trvedte druh psa, ak druh psa rrie je možrré určiť uvedte:
,,neznátne" aIebo,,kríženec".

- Miesto držania psa - opíšte, či miestorn držania psa (chovného priesto-
ru) l-ra uvederrej adrese (ulica a čís1o domu) je byt, rodinný dorn, objekt
na podrrikarlie, a ak ide o inú stavbu opíšte o akú.

- Úrel držania psa - uvedte na aký účel je pes držaný rra uvederrej adrese,
či ide o služobr'ého, domáceho psa alebo psa na zvláštne účely (napr. pes
so Špeciálnym qícvikom používaný pri záchrannýclr prácach, lavinový
a pátrací pes, polbvný pes, ovčiarsky pes a pod.)

- Dátum vzniku / zániku daňovej povinnosti - uvedte deň, mesiac a rok
vzrriku alebo zániku dariovej povitrrrosti. Daňová povinrrosť vzniká pr-
lrym dňon-r kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
pes clovr'šil 6 mesiacov veku a je chovaný na území obce daňovníkom.
Daňová povinl]osti zaniká poslednýrn dliom mesiaca, v ktorom pes už
nie je predrnetom dane (úhyn, predaj psa a pod.).

Poznómka - uvedte prípadné d'alšie irrťormácie, ktoré by mohli nrať vplyv
na vyrubovanie darre, rrapríklad číslo tetovania alebo údaj o čipovarrí psa,

daňovrrikotn je irrvalidný dóchoclca, osamelý dóchodca žijúci v domácnosti
a pod.

VI. oddiel
_ PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÝ AUTOMAT

I( jednotlivýrn riadkorn:
0l - IČO - r.rveclte identifikačné číslo daňovnika, ak priznanie podáva FO

- podnikateL alebo PO.

02 - Rodné číslo - rrvedte rodné číslo FO; ak rremá daňovník rodné číslo,
uvedte dátun-r narodenia.

03 - Obec, kde sa predajný autonat prevádzkuje - uvedte názov obce, na
ťlzerní ktorej sa predajný auton-rat preváclzkuje.

04 - Záldad dane - uvedte počet pťedajných arrtomatov, ktor,é sú prevádz-
kované na území obce dariovníkom,

Údale o predajnom automate

V tejto časti rivedte údaje potrebné na výpočet dane za predajné automatř
ktoré sa plevádzktrjťr na území obce. Predmetom dane za pledajné automaty
sú prístroje a autonaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené
v priestoroclr prístupných verejr'osti. Podlb § 44 zákorra predtnetom dane za
predajné automaty nie sťl autonaty na cestovtlé lístky verejrrej dopl,avy.
Ak ste prevádzkovatelbm viac predajných automatov, uvedte ich jednotlivo

do každého liaclku podlh poi,adov,f,clr čísel. Pri váčšom počte predajných



automatov je potrebné uvádzať údaje o jednotlivých predajných automatoclr
na sarrrostatných prílohách.
Talrulka po<l ria<lkami
- Adresa rniesta prevádzkovania a umiestnenie - uvedte názov ulice

a číslo nehnutelhosti alebo velejnosti prístupného miesta v obci, kde
je neryherný lrrací prístroj pl,evádzkovaný Bližšie iclentifi]<ujte jeho
umiestnenie v nehtrutelirosti lrapr. označenírn nliestnosti kde sa nacliá-
dza, na lttorom poschodí a pod.

- Druh a lázov automatu - uvedte druh (rrapríklacl tra horťrce rrápoje,

chlaclerié nápoje, cigarety, alkohol, roz|ičný toval potraviny, hygienický
tovar) a konkrétlry riázov predajrrého automatu.

- Druh anázoy tovaťov vypíšte r,šetky druhy tovalov, ]<toré sa v predaj-
norn automate preclávajú (káva, čaj, horťrca čokoláda a pod.).

- Identifiltačné číslo - uveclte iderrtifikačrré číslo preclajrrél-ro autonatu,
ktoré trrčila obec. Identiflkačriýrrr čís]orrr sa preukazuje totožliosť predaj-
ného autornatu,

- Výrobné číslo - rrapíšte v,f,robné číslo predajného atltolnatu uveclené na
štítku ocl výrobcu.

- Dáturrr začatia prevádzkovania - uveclte cleň, llesiac a rok začatia ple-
vádzkovania preclajného automatu na území obce (uvecletronr mieste
prevádzkovarria).

- Dátum ukorrčenia prevádzkovania - uvedte deri, mesiac a rok ukončenia
prevádzkovania predajnél-ro autonatu tra ťtzetní obce (uvedetrotrr tlieste
prevádzkovania).

Poznómkcl - uveclte prípadné d'alšie inforrr-rácie, ktoré by rnohli mať vplyv
na vyrubenie dane, napr,íklad počet druhov predajných tovarov umiestne-
rrýcli v jeclnotlivorn predajrrorrr a]-ltomate, ltmiestnenie predajnél-ro automa-
tu v zdravotníckom zariadení, šltole alebo školskorrr zariaclení.

VII. oddiel - PRIZNANIE K DANI
ZA NEVÝHERNÝ HRACÍ PRÍSTROJ

K jednotlivým riadkom:
01 - IČO - uvedte identifikačné číslo daňovníka, akpriznaniepodáva FO

- podnikateL alebo PO,

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

03 - Obec, kde sa ner-ýherný hrací prístroj prevádzkuje - uvedte názov
obce, na území ktorej sa nev,f,herný hrací prístroj prevádzkuje.

04 - Zák]ad dane - uvedte počet nevýherných hracích prístrojov, ktoré sú
prevádzkované na ťrzemí obce daňovníkom.

IJda;e o nev,ýhernom hracom prístroji
V tejto časti uvedte údaje potrebrré ira v,ipočet dane zaneýherné hracie

prístroje, ktoré sa prevádzkujú na území obce. Predmetom darre za neqiher-
né hracie prístroje sú prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za od-
platu, pričom nevydávajú peňažnú v,y'hru a sú prevádzkované v priestoroch
pr ístupných verejnosti.

Ak ste prevádzkovateLom viac nevýhelných hracíclr prístlojov, uvedte iclr
jednotlivo do každého liadku podlb poradov,fch čísel, Pri váčšom počte
pledajných automatov je potrebné uvádzať údaje o jednotlivrich predajných
automatoch na sarnostatných prílohách.
Tabulkapod riadkami
- Adresa miesta prevádzkovania a rrmiestnenie - uvedte názov ulice a čís-

lo nehnutelhosti v obci, kde je neu/herný hlací prístroj prevádzkovaný.
Bližšie identifikujte jeho umiestnenie v nehntrtelhosti rrapr.. ozrračením
miestnosti kde sa nachádza, na ktorom poschodí a pod.

- Druh a názov prístroja - uvedte druh a názov rrev,f,herného hracieho
prístroja. Nev,y'helné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počí-
tačové hry, mechanické prístroje, automaty a iné zariaderria nazábavné
hry, ktolé sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú
periažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnos-
tí.

- Identifikačné číslo - uvedte identifikačné číslo nevýherného hracieho
prístroja, ktoré určila obec. Identifikačným číslom sa preukazuje totož-
nosť nevýherného hracieho prístroja.

- Výrobné číslo - napíštevy'robné čís]o prístroja uvederré na štítku, ak lná
nev,/hel,ný hraci prístroj takéio označenie od r.^y'robcu.

- Dátum začatiaprevádzkovania - uveclte deň, mesiac a rok začatia pre,
vádzkovania nev,y'herného hracieho prístroja na úzerní obce (uvedenom
mieste prevádzkovania).

- Dátum ukončenia prevádzkovania - uvedte deň, nresiac a rok ukončenia

prevádzkovania nev|herného hracieho prístroja na úzelní obce (uvede-
nom mieste prevádzkovania).

Pozňómka - uvedte prípadrré dhlšie inťormácie, ktor,é by mohli mať rplyv
na vyrubenie dane.

PRÍtoHA
k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podlh § 17 ods. 2 a 3 zákona

01 - IČO - uveclte identifikačné číslo FO - podnikatel'a alebo PO.

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

03 - Obec - uveďte názov obce, na ťrzemí ktorej sa pozernkynachádza,

PRÍLoHA K oDDIELU II. - PoZEMKY - písm. a) ažl) - vyznačte ,,ánď',
ak ste vlastníkorn niektolého z uvedených druhov pozemkov.

PRÍLoIiA K ODDIELU III. - STAVBY - písm. a) ažf) - vyznačte ,,ánď',
ak ste vlastr-ríkorn niektorého z uvedených druhov stavieb,

PRÍLOHA K oDDIELU IV. - BYTY - písm. a) až e) - vyznačte,,ánď', ak
ste vlastníkom niektorého z uvedených druhov bytov

VIII. ODDIEL - REKAPITULÁCIA
0 1 - 08 - Počet príloh - uvedte celkovrf, počet sarnostatných príloh prilože-

ných k jednotliv,/m oddielom priznania.

Podpis daňovníka (zástupcu) - vedlb vyhlásenia daňovníka o správnosti a
úplnosti údajov uveclených v priznaní sa daňovník podpíše a súčasne uvedie,
kedy bolo prizriatrie vyplnené. V pr,ípade, ak pliznanie za FO bude podávať
zástupca alebo správca, priznanie podpíše on. PO uvedie podpis štatutárny
orgárr daňovníka alebo zástupca alebo správca.

Yýbet z číselníka numericlcých kódov právnej formy PO

Poznámka - v prípade, ak prizrranie podál,a jederr z manželov, r, poznám-
ke je potrebné uviesť r,šetky identifikačné údaje druhého z marrželov, t.j.
priez,visko, meno, titul, adresr.r trvalého pobytu (ulica a číslo, PSČ, obec,
štát), číslo telefórru a e-mailovťt adt,esu.

právna forma Kód položky
Verejná obchodná spoločnost' 111

Spoločnosť s ručením obmedzeným 112

Komanditná spoločnosť 113
Nadácia 117
Neinvestičný fond 118
Nezisková organizácia 119
Akciová spoločnosť 121

Družstvo 205
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov .., 271

Štátny podnik 301
Národná banka slovenska 31,1

Banka - štátny peňažný ústav 312
Rozpočtová organizácia 321
P ríspevková or ganizácia 331
Fondy 381
Vereinoprávna inštitúcia 3B2
zahraničná osoba 421
sociálna a zdravotné poist'ovne 433
Doplnková dóchodková poisťovňa 434
komoditná burza 445
Združenie (zváz, spolok, spoločnosť, klub a iné) 7o1
politická strana, politické hnutie 711

cirkevná orqanizác|a 721

Stavovská organizácia - profesná komora 741
komora ( s vvnimkou profesnÝch komór) 745
Záujmov é združenie právn ických osób 751
Obec (obecný úrad) B01

Krajský a obvodný úrad B02
Medzinárodné organizácie a združenia 921
zastúpenie zahraničnei právnickei osobv 931


