Vzor rozhodnutia
na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje
podľa § 99e ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Správca dane
Vybavuje
Číslo telefónu
Číslo konania

V
Dňa

Daňovník
vrátane adresy

ROZHODNUTIE
č. …………………….................
Správca dane podľa § 99e ods. 7 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“)
a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)
vyrubuje
daňovníkovi:
1. Meno a priezvisko/ Obch. meno*: ................................................................................................................
2. Adresa trvalého pobytu/Sídlo*: ....................................................................................................................
3. Rodné číslo**/ IČO*: ...................................................................................................................................
na rok ..........................
A. Daň z nehnuteľností

v sume .............................

I. Daň z pozemkov
Predmet dane
A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)
B - trvalé trávne porasty (§ 6 ods. 1 písm.
a) zákona)
C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)
D - zastavané plochy a nádvoria (§ 6 ods.
1 písm. c) zákona)

Základ dane
Výmera
Hodnota

Sadzba
dane

Daň

E - ostatné plochy (§ 6 ods. 1 písm. c)
zákona)
F - lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d)
zákona)
G - rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy (§ 6
ods. 1 písm. d) zákona)
H - stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. e)
zákona)

Spolu
II. Daň zo stavieb
Základ dane
v m2

Predmet dane

Sadzba
dane

Daň

A – stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)
B – stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm.
b) zákona)
C – chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)
D – garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)
E – priemyselné stavby ( § 10 ods. 1 písm. e) zákona)
F- stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie
a administratívu ( § 10 ods. 1 písm. f) zákona)
G – ostatné stavby ( § 10 ods. 1 písm. g) zákona)
H – viacúčelové stavby (§ 12 ods. 6 zákona)

Spolu
III. Daň z bytov
Predmet dane

Sadzba dane

Základ dane v m2

Daň

A – byt (§ 14 zákona)
B – nebytový priestor (§ 14 zákona)

Spolu
B. Daň za psa
Počet psov

v sume ....................
Sadzba dane

Daň/Pomerná časť dane**
***

C. Daň za predajné automaty
Počet predajných automatov

v sume ....................
Sadzba dane

Daň/Pomerná časť dane**
***

D. Daň za nevýherné hracie prístroje
Počet nevýherných hracích prístrojov

v sume ....................
Sadzba dane

Daň/Pomerná časť dane**
***
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Splátky dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné
hracie prístroje (§ 99g ods. 2 zákona) a lehoty splatnosti splátok:
A. daň z nehnuteľností
Suma dane

Suma splátky

Lehota splatnosti splátky
***

B. daň za psa
Suma dane

Suma splátky

Lehota splatnosti splátky
***

C. daň za predajné automaty
Suma dane

Suma splátky

Lehota splatnosti splátky
***

D. daň za nevýherné hracie prístroje
Suma dane

Suma splátky

Lehota splatnosti splátky
***

Daň z nehnuteľností alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu dane
č. ……………………........................................................., vedený v pobočke banky ……………………………
v ………………………………. , konštantný symbol ……………. , variabilný symbol
…………………................................................................................................................................................. .
Daň za psa alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu dane
č. ……………………........................................................., vedený v pobočke banky ……………………………
v ………………………………. , konštantný symbol ……………. , variabilný symbol
…………………................................................................................................................................................. .
Daň za predajné automaty alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu dane
č. ……………………........................................................., vedený v pobočke banky ……………………………
v ………………………………. , konštantný symbol ……………. , variabilný symbol
…………………...................................................................................................................... ........................... .
Daň za nevýherné hracie prístroje alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu
dane
č. ……………………........................................................., vedený v pobočke banky
…………………………… v ………………………………. , konštantný symbol ……………. , variabilný symbol
…………………...................................................................................................................... ........................... .
Daň ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane
najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur
zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň.
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Odôvodnenie****:

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie
písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane .......................…………………. v lehote do15 dní odo
dňa jeho doručenia.
Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

odtlačok úradnej pečiatky

…………………………………….......
podpis starostu obce alebo ním
povereného zamestnanca obce
s uvedením mena a priezviska
starostu obce

Doručuje sa:

-----------------------------

* Čo sa nehodí, správca dane neuvedie.
** V prípade, že daňovník nemá rodné číslo, správca dane uvedie dátum narodenia daňovníka.
*** V prípade potreby správca dane doplní ďalšie riadky.
**** V odôvodnení správca dane uvedie všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia a všeobecne záväzné
nariadenie, podľa ktorého sa rozhodovalo a to chronologicky podľa jednotlivých výrokov.
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