
VZOR Príloha Č. 1 k opatreniu Č. Mff 02005812012-722 

Ir PRIZNANIE I 
FO k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 

podra zákooa Č. 58212004 Z. z. o miestnydl daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta~ebné odpady 
II zneni neskorších predpisov 

Číselne údaje sa zarovnávaju vpravo, ostatné údaje sa píšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa nechávajú prázdne. 
Údaje sa vyplňajú paličkovYm prsmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou , a to č iernou alebo tmavomodrou farbou. 

Á B Č D É F G H Í J K LMNOPQRS T Ú V X Ý Ž O ! 2 3 4 5 6 7 8 9 

Druh priznania priznanie 
Na rok: 2 O 

čiastkové priznanie 

čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti 

opravné priznanie 

dodatočné priznanie 
(VyznaCI sa X) 

I. ODDlEL - ÚDAJE O DAŇOVNíKOV! 
@]J-Rodné číslo §l- ltO 

/ 

~- Priezvisko ~-Meno ~- ntul 

~ - Dodatok obchodného mena 

Adresa trvalého pobytu 

§J-Ulica §l-črslo 

~-pst ~- Obec @l- Stá' 

@J-tislo telefónu ~- E-mailová adresa 

O / 

Oprävnenä osoba na podanie priznania za fyzickú osobu 

~- Priezvisko ~-Meno ~-1ilu l 

02]-Obchodné meno alebo názov 

Trvalý pobyt oprávnenej osoby alebo sídlo oprávnenej osoby 

~-Uljca ~-č rslo 

§l-pst @.TI- Obec 8 -Stá, 

~- Číslo telefónu ~- E-mailová adresa 

O / 

~- Banka alebo pobočka zahraničnej banky ~- Číslo účtu ~-K6dbanky 

I 

Záznamy obce 

Dátum Odtlačok prezentačnej pečiatky správcu dane 

L MFf020058/2012-722 



V. ODDIEL 

PRIZNANIE K DANI ZA PSA 
Príloha č . .. . ...... 

§l. [CO ~- Rodné tislo / 

~ - Obec, kde je pes chovaný 

~ - Právny vzt'ah (Vyznač! sa Xl ~- Základ dane (počet psov) 

vlastnik psa držiter psa 

~ - Držiter preukazu tzP. tzps , 'o 

Poradové Evidenčné 
Ulica a číslo domu. kde je pes chovany 

Ve, Plemeno lieslo držania psa (byt, rodinny dom, Účel dlŽania psa Dátum vzni- Dätum záni-
čislo tisk! psa '" '" objekt na podnikanie. iná stavba) r.a~. sM:obnj, domäci, Z'&štny) ku daňovej ku daňovej 

POVinnOsti po'Iinnostl 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Poznámka: 

~I02005BJ20'2-722 

..J 



VI. ODDIEL 

PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 
Príloha č . .. .. ..... 

@D -Ica ~- Rodné č íslo I I / 

~ - Obec, kde sa predajný automat prevádzkuje I I I I I I 

104 1-Základ dane (počet automatov) 

Druh a názov 
automatu 

DáILrn DáILrn 
Adresa miesia prevádzkovania {napriklad na horu· Druh tovarov 

p.~ a umiestnenie ce nápoje, chlade- {napriklad káva, Identifikačné Vy-rabné č lslo začatia ukončenia 

(poschodie. miestnost) né nápoje, cigarety, éaj, čokoláda ) čl slo 
_o-
~ 

alkohol, na rozličný \lama vam3 
tovar, potraviny) 

1. 
-

..-

2. 

I ~ - Io - --
3. 

-- I - 1- ,-
4. 

~ ,~ ~ i- I ~ 
5. o 

- 1- ---:'--_ 1---- l-----=-: = 1- - ---= 
6. 

- _. - -- I=-------= - - 1- ::c- -~ 

7. 

--- - _. I ' 
8. 

--"--, -- - - - - - -- I=-- =----
9. 

- -- --- - -- I - - l=-- -
10. 

- l=-
11 . 

12. 
- 1- -

13. 

14. 

15. 

= 
16. 

~ 

17. 
,=, = 

18. 
-

19. 

-

20. 
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Druh a názov 
automatu 

Adresa miesta prevadzkovani a (napríklad na horu- Druh tovarov DátLm DátLm 

P. Č. a umiestnenie ce napoje, chlade- (napríklad káva Identifikačné Výrobné črslo začatia ukončenia 

(poschodie, miestnost') né nápoje. cigarety, čaj , čokoláda) , čislo ","""""o- .,-0-
alkohol, na rozličný 'lama vania 

tovar, potraviny) 

21 . 

22 

23. 

24. 

25. 

-- I ~ 

26. 

27. 
1-

28. 

29. 

30. 

" 1- - l=- -- I- -
31. 

32 . 

I- I - 1-
33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41 . 

42. 

Poznámka: 

f.IF~2-712 ....J 



VII. ODDIEL 

PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRíSTROJE 
Príloha č. : ...... . 

@TI -ICO 

§] -Obec, kde sa nevyhemý hrací prfSlIoj prevádzkuje 

@D-Základ dane (počet nevyhemých hracIch pristrojov) 

P.č. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

10 . 

11 . 

12. 

13. 

14. 

15 . 

16 . 

17 . 

18. 

19 . 

20. 

Adresa miesta prevádzkovania 
a umiestnenie 

(poschodie, miestnosť) 

I MF/020058/2012-722 

Druh a názov prisiroja 
(elektronický prístroj na 

počflačové hry, mechanický 
pristroj, elektronický prístroj, 
automat a iné zariadenie na 

zábavné hry) 

@3] - RodnéČiSIO / 

Identifikačné. I Dátum zatatia 
čislo Vyrobné tis o prevádzkovania 

Dátum 
ukončenia 
prevádzko

vania 



Druh a názov prístroja 
Adresa miesta prevádzkovania (elektronický prfstroj na c\lhrn 

P. ~ a umiestnenie počftačové hry, mechanickY Iden tifikačné VYrobné čislo 
Dátum začati a ukončenia 

(poschodie, miestnosť) prístroj, elektronický prfstroj, čislo prevádzkovania prevádzko.. 
automat a iné zariadenie na vania 

zábavné hry) 

21 . 

''''' 
22. 

, - ~ 

23. 

24. 
- -

25. 

- - - - 1- ~ --- I - ~ 

26. 

= 
27. 

= ~ ~ - - - , 
28. 

,= = = 
29. 

- -- -- - 1- - CC_ ~ 

30. 

=, 1= 
31 . 

- -

32. 

= i- I- ~ 

33. 

-- - -- - -- --

34. 
-

35. 
. .. 

36. 

- ~ 

37. 
~ 

38. 

= 
39. 

-

40. 

-, ~ =, ~ 

4 1. 

42. 

43. 

I 

Poznámka: 

I 



, 

VIII. ODDIEL - REKAPITULACIA 

@D- Poče t príloh ll. oddielu 

~- Počet priloh 111. oddielu 

@- početprllOh IV. oddielu 

~- Počet priloh V. oddielu 

@ -Poče! príloh VI. oddielu 

~- Počet príloh VII. oddielu 

~- Počet iných prfloh 

Vyh lasujem, že všetky údaje uvedené v priznaní sú správne a úplné. 

Dátum: . 2 O 

podpis daňovníka 
alebo zástupcu alebo správcu 

Poznámka: 

I M'J\l2IX'ffi'2012-7Z2 



Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuternosti , k dani za psa, k dani za predajne automaty a k dani za 
nevýhemé hracie pristroje (ďalej len .priznanie") podľa zakona č . 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunalne ocIpady a drobné stavebné odpady v zneni neskoršich predpisov (ďalej len .zakon") 

ZÁHLAVIE PRIZNANIA 
Poučen ie je spoločne pre fyzickú osobu a právnickú osobu 

Druh priznania - označte krížikom, o aký druh priznania íde - priznanie alebo čiastkové priznanie alebo 
čiastkové priznanie na zanik daňovej povinnosti alebo opravné priznanie alebo dodatočné priznanie. 
Na rok - vyplňte rok, na ktorY podavate priznanie. 

I. oddiel - ÚDAJE O DAŇOVNíKOVI 

FYZiCKÁ OSOBA (ďalej len ,FO' ) 

01 - Rodné číslo - uvedle rodné číslo FO; ak nema daňovnik rodné čislo , uveďte dátum narodenia. 
02 ·IČO - uveďte iden tifikačné čislo daňovníka, ak priznanie podáva FO · podn ikateľ. 
03 • Priezv isko - uveďte priezvisko daňovníka , ktoré ma pravo a zaroveň povinnosť použivať. Zahraničné 

osoby, ktoré majú zložené priezviska, uvedú priezvisko podra cestovného pasu. 
04 - Meno - uveďte meno v súlade s rodným alebo krstným listom. Zahraničné osoby uvedú meno v súlade 

s cestovným pasom. 
05 - Titut - uveďte akademický titul, ktorého je daňovník nositerom podľa platných právnych predpisov. 
06 - Dodatok obchodného mena - uveďte dodatok obchodného mena FO - podnikatera uvedené 

v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra, prípadne v Živnostenskom registri. 
07 až 13 - Adresa trvalého pobytu, Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Čis lo telefónu, E-mailová adresa -

uveďte údaje vzťahujúce sa k trvalému pobytu daňovníka alebo k sídlu alebo miestu podnikania, ak ide 
O FO - podnikalera. 

14 až 24 - Údaje o oprávnenej osobe na podanie priznania za fyzickú osobu - uveďte priezvisko, meno, titul, 
obchodné meno alebo názov, adresu trvalého pobytu alebo sídlo oprávnenej osoby, ulicu a č islo, PSČ, 
obec, štát a čislo telefónu v prípade, že daňove priznanie podáva za daoovníka na to oprávnená osoba. 

25 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky - uveďte názov banky, v ktorej ma daňovník otvoreny účet. 
26 a 27 • Čislo účtu a kód banky - uvedle č í slo účtu a numerický smerový kód banky, ktorá účet vedie. 

V prípade, že má daňovník zriadené účty vo viacerých peňažných ústavoch, uvedie ich nazvy a čísla 
účtov na osobitnom liste, resp. v poznamke na poslednej strane priznania. 

PRÁVNiCKÁ OSOBA (ďa lej len ,PO") 

01 - IČO - uveďte identifikačné č islo PO. 
02 - Právna forma - uveďte č íse lný kód právnej formy. 
03 - Obchodné meno alebo názov - uveďte obchodné meno ako je uvedené v uznesení, resp. výpise 

z Obchodného registra. 
04 až 10 - Sidlo - Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Čís lo telefónu, E-mailová adresa - uveďte údaje vzt'ahujúce 

sa k sidlu PO. 
11 až 22- Oprávnená osoba na podanie priznania za právnickú osobu - uveďte priezvisko, meno, titul, 

obchodné meno alebo n.azov a postavenie oprávnenej osoby vzhradom k PO, údaje vzťahujúce sa 
k trvalému pobytu alebo sídlu oprávnenej osoby. 

23 • Banka alebo pobočka zahraničnej banky - uvedle n.azov banky, v ktorej má PO otvorený účet. 
24 a 25 • Čislo účtu a kód banky - uvedle č íslo účtu PO a numerický smerový kód banky, ktorá účet vedie. 

V prípade, že ma PO zriadené účty vo viacerých peňainych ústavoch, uvedie ich názvy a č ísla účtov na 
osobitnom liste, resp. v poznamke na poslednej strane priznania. 



V. oddiel- PRIZNANIE K DANI ZA PSA 

K jednollivy-m riadkom: 
01 • IČO · uvedle identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva FO - podnikateľ alebo PO. 
02 • Rodné číslo - uveďte rodné č í slo FO; ak nema daňovník rodné číslo, uved1e dátum narodenia. 
03 • Obec, kde je pes chovaný - uveďte nazov obce, na lizemí ktorej je pes chovaný. 
04 • Právny vzťah - vyznačte, či ide o vlastníka alebo držitera psa. 
05 • Základ dane - uveďte počet psov, ktoré sú chované na území obce daňovníkom . 
06 • Držitel' preukazu ZŤp. ZŤPS - vyznačte .áno·, ak sie držiterom preukazu fažko zdravotne 
postihnutého občana alebo ťažko zdravotne postihnutého občana s potrebou sprievodcu. 

Údaje o psovi 

V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za psa, ktoré sú chované na území obce. 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo pravnickou osobou. Podra 
§ 22 ods. 2 zakona predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes 
umiestnený v útulku zvierat a pes so špecialnym výcvikom, ktorého vlastni alebo použiva občan s t'ažkým 
zdravotným postihnutim (vodiaci pes). 

Ak ste vlastni kom alebo držiterom viac psov na územi obce, uveďte ich jednotlivo do každého riadku 
podra poradových čisel. 
Tabufka pod riadkami 

o Ev idenčné čislo psa - uvedle evidenčné čis lo psa, pod ktorjm je prihlasený do evidencie psov v obci. 
Evidenčným čís lom sa preukazuje totožnosť psa a je uvedené na evidenčnej znamke psa, ktoré vydala 
obec. 
o Ulíca a čislo domu, kde je pes chovaný - uveďte nazov ulice a číslo domu v obci, v ktorej je pes 
chovaný. Ak pes nie je chovaný v dome, uveďte nazov ulice a čis lo objektu (na podnikanie) alebo inej 
stavby, v ktorej je pes chovaný. 
o Vek psa - uveďte vek psa v mesiacoch a rokoch. Ak pes dovfšil vek oo 6 mesiacov do 12 mesiacov, 
uveďte vek v mesiacoch. 
o Plemeno psa - uveďte druh psa, ak druh psa nie je možné určiť uveďte : "neznarne" alebo "kríženec". 
o Miesto držania psa - opíšte, či miestom držania psa (chovného priestoru) na uvedenej adrese (ulica 
a čislo domu) je byt, rodinný dom, objekt na podnikanie, a ak ide o inú stavbu opíšte o akú. 
o Účel držania psa - uveďte na aký účel je pes držaný na uvedenej adrese, či ide o služobného, 
domáceho psa alebo psa na zvlaštne účely (napr. pes so špeciálnym výcvikom používaný pri 
záchranných prácach, lavínový a patraci pes, porovný pes, ovčiarsky pes a pod.) 
o Dátum vzniku I zániku daňovej povinnosti - uveďte deň , mesiac a rok vzniku alebo zaniku daňovej 
povinnosti. Daňova povinnosť vznika prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom pes dovfšil 6 mesiacov veku a je chovaný na území obce daňovníkom . Daňová povinnosti 
zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes už nie je predmetom dane (úhyn, predaj psa a pod.) . 

Poznámka - uveďte pripadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mat' vplyv na vyrubovanie dane, napríklad čislo 
tetovania alebo údaj o čipovaní psa, daňovníkom je invalidný dôchodca, osamelý dôchodca žijúci v domacnosti 
a pod. 

VI. oddiel- PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÝ AUTOMAT 

K jednotlivým riadkom: 
01 o IČO o uveďte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie ~ava FO - podnikater alebo PO. 
02 o Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nema daňovnik rodné číslo, uveďte dátum narodenia. 
03 o Obec, kde sa predajný automat prevádzkuje · uvedle názov obce, na územi ktorej sa predajny 

automat prevádzkuje. 
04 o Základ dane - uveďte počet predajných automatov, ktore sú prevádzkované na územi obce 

daňovnikom. 
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Údaje o predajnom 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 prístupnych verejnosti . Podra § 44 zákona predmetom dane za predajné automaty 
nie sú automaty na cestovné lístky verejnej dopravy. 

Ak ste prevádzkovaterom viac predajnych automatov, uveďte ich jednollivo do každého riadku podra 
poradových čísel. Pri väčšom počte predajnych automatov je potrebné uvádzal' údaje o jednotlivých predajnych 
automatoch na samostatnych prílohách. 
T abufka pod riadkami 

• Adresa míesta prevádzkovania a umiestnenie - uvedle nazov ulice a čí slo nehnuteľnosti alebo 
verejnosti prístupného miesta v obci, kde je nevýhemy hrací prístroj prevádzkovaný. Bližšie identifikujte 
jeho umiestnenie v nehnuteľnosti napr. označen im miestností kde sa nachádza, na ktorom poschodí 
a pod. 
• Druh a názov automatu - uveďte druh (napríklad na horúce nápoje, chladené nápoje, cigarety, 
alkohol, roz ličný tovar, potraviny, hygienicky tovar) a konkrétny názov predajného automatu. 
• Druh a názov tovarov - vypíšte všetky druhy tovarov, ktoré sa v predajnom automate predávajú 
(káva, čaj, horúca čoko láda a pod.) . 
• Identifikačné čislo - uveďte iden tifikačné č íslo predajného automatu, ktoré určila obec. Identifikačným 
č islom sa preukazuje toložnosl' predajného automatu. 
• Výrobné číslo - napíšte výrobné č íslo predajného automatu uvedené na štítku od výrobcu. 
• Dátum začatia prevádzkovania - uveďte deň, mesiac a rok začatia prevádzkovania predajného 
automatu na územi obce (uvedenom mieste prevádzkovania). 
• Dátum ukončenia prevádzkovania· uveďte deň , mesiac a rok ukončen ia prevádzkovania predajného 
automatu na území obce (uvedenom mieste prevádzkovania). 

Poznámka - uveďte prípadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vyrubenie dane, napríklad počet 
druhov predajných tovarov umiestnených v jednollivom predajnom automate, umiestnenie predajného automatu 
v zdravotníckom zariadení, škole alebo školskom zariadení. 

VII. oddiel- PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNY HRACí PRíSTROJ 

K jednotlivým riadkom: 
01 • IČO · uveďte identifikačné čís lo daňovníka, ak priznanie podáva FO - podnikateľ alebo PO. 
02 • Rodné číslo· uvedle rodné č íslo FO; ak nemá daňovn ík rodné č íslo , 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 územi obce 

daňovníkom. 

Údaje o nevýhernom hracom prístroji 

V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa prevadzkujú 
na území obce. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú pristroje, ktoré sa spúšt'ajú alebo prevádzkujú 
za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 

Ak ste prevádzkovaterom viac nevýherných hracích prístrojov, uveďte ich jednotlivo do každého riadku 
podra poradových č ísel. Pri väčšom počte predajných automatov je potrebné uvádzať údaje o jednotlivých 
predajných automatoch na samostatných prilohách. 
T abufka pod riadkami 

• Adresa míesta prevádzkovan ia a umiestneníe - uveďte názov ulice a č í slo nehnuternosti v obci, kde 
je nevýherný hrací prístroj prevádzkovaný. Bližšie identifikujte jeho umiestnenie v nehnuteľnosti napr. 
označením miestnosti kde sa nachádza, na ktorom poschodí a pod. 
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• Druh a názov prístroja - uveďte druh a nazov nevýherného hracieho prístroja. Nevýherné hracie 
pristroje sú elektronické prístroje na počitačové hry, mechanické prístroje, automaty a iné zariadenia na 
zábavné hry, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 
• Identifikačné číslo - uvedle identifikačné čislo nevýhemého hracieho prístroja, ktoré urč ila obec. 
I dentifikačným čislom sa preukazuje totožnosť nevýhemého hracieho prístroja. 
• Výrobné čislo - napíšte výrobné číslo prístroja uvedené na štítku , ak má nevýherný hrací prístroj 
takéto označenie od výroocu. 
• Dátum začatia prevádzkovania - uveďte deň, mesiac a rok začatia prevádzkovania nevýherného 
hracieho prístroja na území obce (uvedenom mieste prevádzkovania). 
• Dátum ukončenia prevádzkovania • uveďte deň , mesiac a rok ukončenia prevadzkovania 
nevýherného hracieho prístroja na území obce (uvedenom mieste prevádzkovania). 

Poznámka - uveďte prípadné ďa lšie infonnácie, ktoré by mohli mať vplyv na vyrubenie dane. 

PRíLOHA 
k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona 

01 ·IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikatera alebo PO. 
02 • Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo , uveďte dátum narodenia. 
03 • Obec - uveďte názov obce, na územi ktorej sa pozemky nachádza. 
PRílOHA K ODDIELU II. - POZEMKY - písm. a) až I) - vyznačte wáno' , ak ste vlastníkom niektorého 

z uvedených druhov pozemkov. 
PRílOHA K ODDIELU III. - STAVBY - písm. al až f) - vyznačte .áno·, ak ste vlastníkom niektorého 

z uvedených druhov stavieb. 
PRíLOHA K ODDIELU IV. - BYTY - písm. a) až e) . vyznačle .áno·, ak ste vlastníkom niektorého z uvedených 

druhov bytov. 

VIII. ODDIEL - REKAPITULÁCIA 

01 • 08 • Poče! príloh - uveďle celkovY počet samostatných príloh pOložených k jednotlivYm oddielom 
priznania. 

Podpis daňovníka (zástupcu)· vedra vyhlásenia daňovníka o správnosti a úplnosti údajov uvedených v priznaní 
sa daňovník podpíše a súčasne uvedie, kedy bolo priznan ie vyplnené, V prípade, ak priznanie za FO bude 
podávať zástupca alebo správca, priznanie podpíše on, PO uvedie podpis štatutámy orgán daňovn íka alebo 
zastupca alebo správca. 

Výber z číseln íka numerických kódov právnej formy PO 

Právna forma Kód Doložkv 
Vere'ná obchodná sooločnosť 111 
SOOIočnos\' s ručen im obmedzenvm 112 
Komanditná SDO!"očnos\' 113 
Nadácia 117 
Ne investičnv fond 118 
Neziskova orQanizácia 119 
Akciová spo ločnosť 121 
Družstvo 205 
Sooločenstva vlasInikov DOzemkov, bytov , .. 271 
Stati1VOOdnik 301 
Národná banka Slovenska 311 
Banka - štátnv· oeňažnv ústav 312 
Rozoočtová oroanizácia 321 
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i 331 
fondL i ,osoba 

i , a ; 413 
4 14 

i ,burza 4,15 
i, (zväz, spolok, I 701 

, , hnutie 711 
721 

i ,- 74 
,(s' , komôr) 745 

751 
Ob, i úrad) :01 

:02 
, a 121 

i i .j osoby 931 

Poznámka - v prípade, ak priznanie podáva jeden z manželov, v poznámke je potrebné uviesť všetky 
identifikačné údaje druhého z manželov, lj. priezvisko, meno, titul, adresu trvalého pobytu (ulica a č islo, PSČ, 
obec, štal), čislo telefónu a e-mailovú adresu. 
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Potvrdenie 
o podani priznania k dani z nehnutel'nosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevyherné hracie prístroje 

na rok ...... ..... .. ............. ....... .. 

Druh priznania (vyznač í sa X) 

priznanie 
čiastkové priznanie 
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti 
opravné priznanie 
dodatočné priznanie 

ÚDAJE O DAŇOVNíKOVI 

Priezvisko a meno / Obchodné meno alebo nazov 

Rodné čís lo 

I I I 
IČO 
I I 

Adresa trvalého pobytu/sídla 

Ulica a číslo 

PSČ 

Štát 

Priznanie podané dňa ............. ......................................... ... .. 

Odtlačok prezentačnej pečiatky 

obecného úradu 

Dátum naroder"",ia'r-, 
I I I I I 

Názov obce 

Podpis pracovníka obecného úradu, 
ktorý priznanie prijal 


