
____ Priloha k opatrenju Č. MF/021249/2014-725

PRIZNANIE
k dani z nehnuteťností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

podfa zákona Č. 582/20041 Z. O rniestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobně stavebné odpady
v znení neskoršich precipisov

Obchodne meno alebo názov alebo dodatok obchodněho mena

Adresa trvalého pobytu FO alebo sídlo PO

W-obec

~~J- číslo

E~- Štát

Telefónne Číslo E-mailová adresa

Oprávnená osoba na podanie priznania za FO alebo PO

Priezvisko

Obchodné meno alebo názov

El- Právny vzťah k PO
štatutarny zástupca zástupca

El-

Trvalý pobyt oprávnenej osoby alebo sídlo oprávnenej osoby

Ulica ~ číslo

Telefónne Číslo

G Obec

G-E-mailová adresa

L~~l- Štát

Číselné údaje sa zarovnavajú vpravo, ostatně údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa nechávajú prázdne.
Údaje sa vypiňajú palickovým pismom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaČiarňou, a to Čiernou alebo tmavomodrou farbou
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Druh pr/mania pnznanie

Čiastkově pnznanie
Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
opravné priznanie
dodatoČné priznanie
(Vyznačí Sa X)

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOvI

Narok: 2 • -

El- Rodné Číslo f~J- ičo
/

I~l

Fyzická osoba (FO) Právnická osoba (PO)

Právna forma PO

Titul

W-Titul

správca

Záznamy obce

Odtlačok prezentaČnej peČiatky správou dane
MF/021 249/2014-725 J



II. ODDIEL

PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV
~±~- iČO -Rodné číslo

/
~-Obec ‘

- Druh pozemku

A - orná půda, vinice, c mernice, ovocne sady B - trvalé travnate porasty C zahrady

D - lesné pozemky, na ktových sú hospodárske lesy E - rybniky s chovom výb a ostatně hospodársky využívané vodně plochy

F - zastavané plochy a nádvoria G - stavebne pozemky H - ostatně plochy

- Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom áno nie

- Právny vzťah vlastník správca nájomca uživateľ
(Vyznačí saX)

- Spoluvlastnictvo podielové bezpodielové ~ Rodné číslo manžela/manželky
(Vyznačí Sa X) .‘

- Počet spoluvlastníkov - Spoluvlastník určený dohodou áno nie
(Vyznačí sa X)

Dátum vzniku Dátum zán kuVýmera Druh Využ‘tie daňovej daňovej
P c Nazov katastrálneho územia Čislo parcely pozemku pozemku pozemku povinnosti povinnost

Poznámka

I.-.—



III. 000IEL

PRIZNANIE DANI ZO STAVIEB
stavba slúžiaca na jeden účel

E - Rodné člslo

/

- Ulica a číslo domu - Číslo súpisné

- Názov katastralneho územia - Čislo parcely - Právny vzťah

vlastník správca nájomca uživateľ

Spoluvlastnictvo (Vyznačí sa X) Rodné číslo manžela/manželky
podielové bezpodielové /

- Počet spoluvlastnlkov - Spoluvlastník určený dohodou áno nie
(Vyznačí saX)

5- Dátum vzniku daňovej povinnosti 5- Dátum zániku daňovej povinnosti

Druh stavby
(Vyznačí sa X)

a) stavby na byvanie a drobne stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

b‘ stavby na pódohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodně hospodárstvo, stavby
‘ využívané na skladovanie vlastnej pódohospodárskej produkcie vrétane

stavieb na vlastnů administrativu

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) samostatne stojace garáže

e stavby hromadných garáži

9 stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou

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

h) stavby na ostatně podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administrativu
sůvisiacu 5 ostatným podnikanim a so zárobkovou cinnosťou

i) ostatně stavby neuvedeně v pismenách a) až h)

5- Výmera zastavanej plochy (u spoluvlastnikov vo výške ich spoluvlastnickeho podielu) zaokrúhlená na celém2 nahor

5 - Počet nadzemných a podzemných podlaži okrem prvého nadzemněho podlažia

- Celková výmera podlahových plůch (u spoluvlastnikov vo výške ich spoluvlastnickeho podielu)
zaokrúhlená na celé m2 nahor

[jj] - Výmera podlahových plŮch oslobodených od dane (ii spoluvlastnlkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
zaokrúhlená na celé m2 nahor

Poznámka:

MF/021249/2014-725



r
~- ičo

Obec

Druh pozemku

II. ODDIEL

PRIZNAN E K DANI Z POZEM KOV

- Rodné číslo

A - orná půda, vinice, chmeľnice, ovocné sady

D - lesné pozemky, na ktorých sů hospodárske lesy

F - zastavané plochy a nadvoría

- Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom

Právny vzťah vlastník správce
(Vyznačí se X)

[~J - Spoluvlastnictvo podielové(Vyznačí se X)

B - trvalé trávnaté porasty C - záhrady

E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

G - stavebně pozemky H ostatné plochy

nájomca

áno

bezpodielové

nie

užívateľ

Rodné Číslo manžela/manželky

I___

- Spoluvlastník určený dohodou
(Vyznačí se X)

J

- Počet spoluvlastníkov áno nie

p ~. Názov katastrálneho ůzemia Číslo parcely Výmera Druh Využitie Oátum vzniku Dátum zániku
pozemku pozemku pozemku daňovej daňovejpovinnosti povinnosti

Poznámka:


