
PRIZNANIE

∟Príloha k opatreniu č. MF/021249/2014-725∟

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

Druh priznania priznanie
čiastkové priznanie 
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti 
opravné priznanie
dodatočné priznanie
(Vyznačí sa X)

Na rok:

1. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI                     Fyzická osoba (FO)           Právnická osoba (PO)

- Rodné číslo - Právna forma PO

- Priezvisko

- IČO

- Meno - Titul

- Obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena

Adresa trvalého pobytu FO alebo sídlo PO

- Meno - Titul

štatutárny zástupca zástupca správca

- Priezvisko

- Obchodné meno alebo názov

- Právny vzťah k PO

Trvalý pobyt oprávnenej osoby alebo sídlo oprávnenej osoby

- Ulica - Číslo

- PSČ - Obec - Štát

- Telefónne číslo - E-mailová adresa

- Ulica - Číslo

- PSČ - Obec - Štát

- Telefónne číslo - E-mailová adresa

Záznamy obce

Dátum Odtlačok prezentačnej pečiatky správcu dane

∟ ∟MF/021249/2014-725

k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba na podanie priznania za FO alebo PO



SÚHRN PRÍLOH

∟∟

∟ ∟MF/021249/2014-725

- Počet príloh II. oddielu

- Počet príloh III. oddielu

- Počet príloh IV. oddielu

- Počet príloh V. oddielu

- Počet príloh VI. oddielu

- Počet príloh VII. oddielu

- Počet iných príloh

Poznámka:

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

Dátum:             .             .

podpis daňovníka
alebo zástupcu alebo správcu alebo štatutárneho 

orgánu daňovníka



II. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov 

∟∟

Príloha č.: .......

- Rodné číslo- IČO

- Obec

- Druh pozemku
A - orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady 
D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 
F - zastavané plochy a nádvoria

B - trvalé trávnaté porasty     C - záhrady
E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 
G - stavebné pozemky            H - ostatné plochy

- Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom

podielové bezpodielové - Rodné číslo manžela/manželky

- Spoluvlastník určený dohodou
(Vyznačí sa X)

áno nie

áno - Počet spoluvlastníkov nie

P. č. Názov katastrálneho územia Číslo parcely Výmera
pozemku

Druh 
pozemku 

Využitie
pozemku

Dátum vzniku
daňovej

povinnosti

Dátum zániku 
daňovej

povinnosti

Poznámka:

∟ ∟MF/021249/2014-725

- Právny vzťah
(Vyznačí sa X)

- Spoluvlastníctvo
(Vyznačí sa X)

vlastník správca nájomca užívateľ



III. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na jeden účel

∟∟

Príloha č.: .......

- Rodné číslo

- Číslo súpisné

- Číslo parcely - Právny vzťah

- Rodné číslo manžela/manželky

- Spoluvlastník určený dohodou

- Dátum zániku daňovej povinnosti

- Základ dane (výmera zastavanej plochy stavby, u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

- Počet nadzemných a podzemných podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia

- Celková výmera podlahových plôch všetkých podlaží stavby
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

- Výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

- IČO

- Obec

- Ulica a číslo domu

- Názov katastrálneho územia

- Spoluvlastníctvo (Vyznačí sa X)

správcavlastník nájomca užívateľ

áno nie

Poznámka:

∟ ∟MF/021249/2014-725

(Vyznačí sa X)

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

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie  vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) samostatne stojace garáže

e) stavby hromadných garáží

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na  skladovanie  vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

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

- Predmet dane
(Vyznačí sa X)

- Dátum vzniku daňovej povinnosti

- Počet spoluvlastníkov

bezpodielovépodielové



III. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na viaceré účely

∟∟

Príloha č.: .......
- Rodné číslo

- Číslo súpisné

- Číslo parcely - Právny vzťah

- Rodné číslo manžela/manželky

- Spoluvlastník určený dohodou

správcavlastník nájomca užívateľ

áno nie

- Dátum zániku daňovej povinnosti

- IČO

- Obec

- Ulica a číslo domu

- Názov katastrálneho územia

- Spoluvlastníctvo (Vyznačí sa X)

- Základ dane (výmera zastavanej plochy stavby, u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

- Celková výmera podlahových plôch všetkých podlaží stavby
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo  stavieb
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Výmera podlahových plôch časti stavby využívanej na jednotlivý účel (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie  vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) samostatne stojace garáže

e) stavby hromadných garáží

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na  skladovanie  vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

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

- Počet nadzemných a podzemných podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Poznámka:

∟ ∟MF/021249/2014-725

(Vyznačí sa X)

(Vyznačí sa X)

- Dátum vzniku daňovej povinnosti

- Popis stavby

- Počet spoluvlastníkov

bezpodielovépodielové
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