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Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) podľa 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 (ďalej len „FO“)
a právnickú osobu (ďalej len „PO“)
Druh priznania – označte, o aký druh priznania ide – priznanie alebo čiastkové priznanie alebo
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti alebo opravné priznanie alebo dodatočné
priznanie.
Na rok – vyplňte rok, na ktorý podávate priznanie.
I. oddiel – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Označte, o akého daňovníka ide.
K jednotlivým riadkom:
01 - Rodné číslo – uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum
narodenia.
02 - IČO – uveďte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva FO – podnikateľ alebo PO.
03 - Právna forma – uveďte číselný kód právnej formy PO z tabuľky na konci tohto poučenia.
04 - Priezvisko – uveďte priezvisko daňovníka, ktoré má právo a zároveň povinnosť používať.
Zahraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská, uvedú priezvisko podľa cestovného pasu.
05 - Meno – uveďte meno v súlade s rodným alebo krstným listom. Zahraničné osoby uvedú
meno v súlade s cestovným pasom.
06 - Titul – uveďte akademický titul, ktorého je daňovník nositeľom podľa platných právnych
predpisov.
07 - Obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena – uveďte názov alebo
obchodné meno PO ako je uvedené v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra alebo dodatok
obchodného mena FO - podnikateľa uvedené v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra,
prípadne v Živnostenskom registri.
08 až 14 - Adresa trvalého pobytu FO alebo sídlo PO, 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 – podnikateľa alebo PO.
15 až 26 - Údaje o oprávnenej osobe na podanie priznania za FO alebo PO – uveďte
priezvisko, meno, titul, obchodné meno alebo názov, právny vzťah k PO, adresu trvalého pobytu
alebo sídlo oprávnenej osoby, ulicu a číslo, PSČ, obec, štát, číslo telefónu a e-mailovú adresu v
prípade, že priznanie podáva za daňovníka na to oprávnená osoba.
V. oddiel – PRIZNANIE K DANI ZA PSA
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 právnickou
osobou. Podľa § 22 ods. 2 zákona predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a
výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní
alebo používa držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu (napr. vodiaci pes).
Ak ste vlastníkom alebo držiteľom viac psov na území obce, uveďte ich jednotlivo do tabuľky.
K jednotlivým riadkom:
01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO – podnikateľa alebo PO.
02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum
narodenia.
03 - Obec, kde je pes chovaný - uveďte názov obce, na území ktorej je pes chovaný.
04 - Právny vzťah – vyznačte, či ide o vlastníka alebo držiteľa psa.
05 - Základ dane – uveďte počet psov, ktoré sú chované na území obce daňovníkom.

06 - Držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu FO s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom – vyznačte „áno“, ak ste držiteľom preukazu
FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu.
Tabuľka pod riadkami
- Evidenčné číslo psa – uveďte evidenčné číslo psa, pod ktorým je prihlásený do evidencie psov
v obci. Evidenčným číslom sa preukazuje totožnosť psa a je uvedené na evidenčnej známke psa,
ktoré vydala obec.
- 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 inej stavby, v ktorej je pes chovaný.
- Vek psa – uveďte vek psa v mesiacoch a rokoch. Ak pes dovŕšil vek od 6 mesiacov do 12
mesiacov, uveďte vek v mesiacoch.
- Plemeno psa – uveďte druh psa, ak druh psa nie je možné určiť uveďte: „neznáme“ alebo
„kríženec“.
- Miesto držania psa – opíšte, či miestom držania psa (chovného priestoru) na uvedenej adrese
(ulica a číslo domu) je byt, rodinný dom, objekt na podnikanie, a ak ide o inú stavbu opíšte o akú.
- Účel držania psa – uveďte, na aký účel je pes držaný na uvedenej adrese, či ide o 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.) .

