
VZOR Príloha Č. 2 k opatreniu Č. MFf02005B12012-722 

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

podra zákona Č. 582/2004 z. l . o miestnych daniach a miestnom poplatku za komurlálne odpady a drobné stavebné odpady 
v lIleni neskoffiich predpisov 

C?fselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatne údaje sa pítu zľava . Nevyplnené riadky sa nechávajú prázdne. 
Udaje sa vyplňaju paličkovým písmom (padra tohto vzoru), plsacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. 
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V. ODDIEL 
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VI. ODDIEL 
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PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRíSTROJE 
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Poučen ie na vyplnenie priznania k dani z nehnuterností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie pristroje (ďalej len .priznanie") podra zakona č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskoršich predpísov (ďalej len .zakon") 

ZÁHLAVIE PRIZNANIA 
Poučenie je spoločné pre fyzickú osobu a pravnickú osobu 

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

I. oddiel- ÚDAJE O DAŇOVNiKOVI 

FYZiCKÁ OSOBA (ďalej len ,FO") 

01 - Rodné č íslo - uveďte rodné číslo FO; ak. nemá daňovník rodné čí slo, uveďte dátum narodenia. 
02 -IČO - uvedle identifikačné číslo daňovníka , ak priznanie podava FO - podnikater. 
03 - Priezvisko - uveďte priezvisko daňovníka , ktoré ma právo a zároveň povinnosť použival'. 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 - Titul- uvedle akademický titul, ktorého je daňovník nosilerom podra platných právnych predpisov. 
06 - Dodatok obchodného mena - uveďte dodatok obchodného mena FO - podnikatera uvedené 

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

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

14 až 24· Údaje o oprávnenej osobe na podanie priznania za fyzickú osobu - uvedle priezvisko, meno, titul, 
obchodné meno alebo nazov, adresu trvalého pobytu alebo sidlo oprávnenej osoby, ulicu a číslo, PSČ, 
obec, šiat a číslo telefónu v pripade, že daňové priznanie podava za daňovníka na Io oprávnená osoba. 

25 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky - uvedle názov banky, v ktorej ma daňovník otvorený účet. 
26 a 27 - Číslo účtu a kód banky - uveďte číslo účtu a numerický smerový kód banky, ktorá účet vedie. 

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

PRÁVNICKÁ OSOBA (ďalej len ,PO' ) 

01 -IČO - uveďte identifikačné čislo PO. 
02 - Právna forma - uveďte číselny kód právnej fonny. 
03 • Obchodné meno alebo názov - uvedle obchodné meno ako je uvedené v uzneseni, resp. výpise 

z Obchodného registra. 
04 až 10 - Sídlo - Ul ica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Čislo telefónu, E-mailová adresa - uveďte údaje vzťahujúce 

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

obchodné meno alebo názov a postavenie oprávnenej osoby vzhradom k PO, údaje vzťahujúce sa 
k trvalému pobytu alebo sidlu oprávnenej osoby. 

23 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky - uveďte názov banky, v ktorej má PO otvorený účet. 
24 a 25 - Číslo účtu a kôd banky - uveďte č i slo účtu PO a numerický smerový kód banky, ktorá účel vedie. 

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



V. oddiel- PRIZNANIE K DANI ZA PSA 

K jednollivým riadkom: 
01 • IČO - uveďte identi fikačné číslo daňovn íka, ak priznanie podáva FO - podnikater alebo PO. 
02 • Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nema daňovník rodné č ísl o, uveďle dátum narodenia. 
03 • Obec, kde je pes chovaný - uveďte nazov obce, na území ktorej je pes chovaný. 
04 • Právny vzťah - vyznačte, či ide o vlastníka alebo držitera psa. 
05 • Základ dane - uveďle počet psov, ktoré sú chované na území obce daňovn íkom. 
06 • Držítel' preukazu ZŤP, ZŤPS - vyznačte .áno·, ak ste držiterom preukazu ťažko zdravotne 
postihnutého občana alebo (ažko zdravotne postihnutého občana s potrebou sprievodcu. 

Údaje o psovi 

V tejto časti uveďte údaje potrebné na vYpočet dane za psa, ktoré sú chované na území obce. 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovany fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Podra 
§ 22 ods. 2 zákona predmetom dane za psa nie je pes chovany na vedecké úče ly a výskumné účely , pes 
umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkym 
zdravotným postihnutim (vodiaci pes). 

Ak ste vlastníkom alebo držiterom viac psov na územi obce, uveďte ich jednotlivo do každého riadku 
podra poradovych čisel. 

Tabufka pod riadkami 
- Evidenčné číslo psa - uveďte ev idenčné č íslo psa, pod ktorým je prihlásený do evidencie psov v obci . 
Evidenčnym čislom sa preukazuje totožnost' psa a je uvedené na evidenčnej známke psa, ktoré vydala 
obec. 
- Ulica a číslo domu, kde je pes chovaný - uveďte názov ulice a čislo domu v obci, v ktorej je pes 
chovaný. Ak pes nie je chovaný v dome, uveďte názov ulice a čislo objektu (na podnikanie) alebo inej 
stavby, v ktorej je pes chovaný. 
- Vek psa - uveďte vek psa v mesiacoch a rokoch. Ak pes dovŕš il vek od 6 mesiacov do 12 mesiacov, 
uveďte vek v mesiacoch. 
- Plemeno psa - uveďte druh psa, ak druh psa nie je možné určit' uveďte: .neznámea alebo .kríženec·. 
- Miesto držania psa - opište, či miestom držania psa (chovného priestoru) na uvedenej adrese (ulica 
a číslo domu) je byt, rodinny dom, objekt na podnikanie, a ak ide o inú stavbu opíšte o akú. 
- Účel držania psa - uveďte na aký účet je pes držaný na uvedenej adrese, či ide o služobného, 
domáceho psa alebo psa na zvláštne úče ly (napr. pes so špecialnym výcvikom používaný pri 
záchranných prácach, lavínový a patrací pes, porovný pes, ovčiarsky pes a pod.) 
- Dátum vzníku I zániku daňovej povinnosti - uveďte deň , mesiac a rok vzniku alebo zaniku daňovej 
povinnosti. Daňova povinnost' vznika prvým dňom kalendameho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov veku a je chovaný na územi obce daňovn íkom. 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, napriklad čislo 
tetovania alebo údaj o č i povaní psa, daňovníkom je invalidný dôchodca, osamelý dôchodca žijúci v domácnosti 
a pod. 

VI. oddiel- PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNY AUTOMAT 

K jednotlivým riadkom: 
01 - IČO - uveďte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva FO - podnikater alebo PO. 
02 - Rodné číslo - uveďte rodné čis lo FO; ak nema daňovn ík rodné č ís lo , uveďte dátum narodenia. 
03 - Obec, kde sa predajný automat prevádzkuje - uveďte názov obce, na území ktorej sa predajný 

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

daňovníkom. 

6 



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 pri stroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Podra § 44 zákona predmetom dane za predajné automaty 
nie sú automaty na cestovné lístky verejnej dopravy. 

Ak ste prevádzkovaterom viac predajných automatov, uveďte ich jednotlivo do každého riadku podľa 
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 - uvedle názov ulice a čislo nehnuteľnosti alebo 
verejnosti pristupného miesta v obci, kde je nevýherný hrací pristroj prevádzkovaný. Bližšie identifikujte 
jeho umiestnenie v nehnuternosti napr. označením miestoosti kde sa nachádza, na ktorom poschodi 
apod. 
• 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 predajnom automate predávajú 
(káva, čaj, horúca čokoláda a pod.). 
-Identifikačné číslo - uveďte identifikačné číslo predajného automatu, ktoré určila obec. Identifikačným 
čislom sa preukazuje totožnosť predajného automatu . 
- Výrobné č íslo - napíšte výrobné číslo 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 ukončenia prevádzkovania predajného 
automatu na územi obce (uvedenom mieste prevádzkovania). 

Poznámka - uveďte prípadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vyrubenie dane, napríklad počel 
druhov predajných tovarov umiestnených v jednotlivom predajnom automate, umiestnenie precJajného automatu 
v zdravotníckom zariadeni, škole alebo školskom zariadeni. 

VII, oddiel- PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÝ HRACI PRI STROJ 

K jednotlivým riadkom: 
01 - IČO - uveďte identifikačné číslo daňovníka , ak priznanie podáva FO - podnikater alebo 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 

nevýhemý hrací pri stroj prevádzkuje. 
04 - Základ dane - uveďte počet nevýherných hracich pristrojov, ktoré sú prevádzkované na územi obce 

daňovnikom . 

Údaje o nevýhernom hracom pristroji 

V tejto časti uveďle údaje potrebné na výpočet dane za nevýherné hracie pristroje, ktoré sa prevádzkujú 
na území obce. Predmetom dane za nevýherné hracie pristroje sú prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú 
za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch pristupnýCh verejnosti. 

Ak ste prevádzkovaterom viac nevýherných hracích prístrojov, uvedle ich jednotlivo do kaidého riadku 
podfa poradových čisel. Pri väčšom počte predajných automatov je potrebné uvádzal' údaje o jednotlivých 
predajných automatoch na samostatných prilohách. 
Tabuľka pod riadkami 

• Adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie - uveďte názov ulice a číslo nehnuternosti v obci, kde 
je nevýherný hraci prístroj prevádzkovaný. Bližšie identifikujte jeho umiestnenie v nehnutefnosti napr. 
označením miestnosti kde sa nachádza, na ktorom poschodí a pod. 
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- Druh a nazov prístroja - uveďte druh a názov nevýherného hracieho prístroja. Nevýherné hracie 
prístroje sú elektronické pristroje na počítačové hry, mechanické prístroje, automaty a ine zariadenia na 
zabavne hry, ktore sa spúšťajú alebo prevadzkujú za odplatu, pričom nevydavajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch pristupných verejnosti. 
- Identífikačné číslo - uvedle identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja, ktoré určila obec. 
Identifikačným č islom sa preukazuje totožnosť nevýherného hracieho prístroja. 
- Výrobné číslo - napište výrobné číslo prístroja uvedené na štítku, ak ma nevýhemý hrad prístroj 
takéto označenie od výrobcu. 
- 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 prevádzkovania 
nevýherného hracieho prístroja na území obce (uvedenom mieste prevádzkovania). 

Poznámka - uvedIe prípadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vyrubenie dane. 

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

01 -IČO - uveďte identifikačné číslo FO • podnikatera alebo PO. 
02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovn ik rodné číslo , uveďte dátum narodenia. 
03 • Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa pozemky nachádza. 
PRílOHA K ODDIELU ll. - POZEMKY - písm. aj až I) - vyznačte .áno·, ak ste vlastníkom niektorého 

z uvedených druhov pozemkov. 
PRíLOHA K ODDIELU III. - STAVBY - písm. a) až tj - vyznačte .áno·, ak ste vlastníkom niektorého 

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

druhov bytov. 

VIII. ODDIEL - REKAPITULÁCIA 

01 - 08 - Počet príloh - uveďte celkový počet samostatných príloh priložených k jednotlivým oddielom 
priznania. 

Podpis daňovníka (zástupcu) - vedra vyhlásenia daňovníka o správnosti a úplnosti údajov uvedených v príznaní 
sa daňovník podpíše a súčasne uvedie, kedy bolo priznanie vyplnené. V prípade, ak priznanie za FO bude 
podávať zástupca alebo správca, priznanie podpíše on. PO uvedie podpis štatutárny orgán daňovníka alebo 
zástupca alebo správca. 

Výber z číselníka numerických kódov právnej formy PO 

Právna forma Kód Doložkv 
Vereinä obchodná sooločnosť 111 
SoQjočnosť s ručením obmedzenvm 112 
Komanditnä sooločnosť 11 3 
Nadácia 11 7 
Neinvestičný fond 11 8 
Nezisková or!lanizácia 119 
Akciová sooločnosf 121 
Družstvo 205 
SOOJočenslva vlastníkov oDzemkov, bvtov ... 271 
StáliWiiOdnik 301 
Národná banka Slovenska 311 
Banka - šlalnv Deňažnv uslav 312 
Rozoočtová oraanizacia 321 
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Prisnevková orQanizácia 331 
Fondv 381 
Vere;nornávna inštitúcia 382 
Zahraničná osoba 421 
Sociálna a zdravotné poisťovne 433 
Doplnková dôchodková poisťovňa 434 
Komoditná burza 445 
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné) 701 
Politická strana, politické hnutie 711 
Cirkevná oraanizácia 721 
Stavovská oraanizácia - orofesna komora 741 
KomoraTSVVnimkou orofesnÝch komôr) 745 
Zäuimové združenie právnických osôb 751 
Obec {obecnv uradl 801 
Kraiskva obvodnv urad 802 
Medzinárodné oraanizacle a združenia 921 
Zastúoenie zahranične i orävnicke' osobv 931 

Poznámka - v pripade, ak priznanie podáva jeden z manželov, v poznámke je potrebné uviesť všetky 
identifikačné údaje druhého z manželov, t.j, priezvisko, meno, titul, adresu trvalého pobytu (ulica a číslo, PSČ, 
obec, štát) , č í slo telefónu a e-mailovú adresu, 
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Potvrdenie 
o podani priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie pristroje 

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

Druh priznania (vyznačí sa X) 

priznanie 
čiastkové priznanie 
čiastkové priznanie na zanik daňovej povinnosti 
opravné priznanie 
dodatočné priznanie 

UDAJE O DAŇOVNíKOVI 

Priezvisko a meno I Obchodné meno alebo názov 

Rodné čislo 

I I I 
IČO 

I I 

Adresa trvalého pobytu/sídla 

Ulica a číslo 

PSČ 

Šiat 

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

Odtlačok prezentačnej pečiatky 

obecného úradu 

Dätum narodenia 
I I I rl "01--' 

Näzovobce 

Podpis pracovníka obecného úradu, 
ktorý priznanie prijal 


