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Príloha k opatreniu ć' ĺÄFl021249l2014-725

PRIZNANIE
k dani z nehnuteľností, k dani za psa' k dani za pľedajnéautomaty a k dani za nev herné hracie prístroje
podÍa zákona

č,.58a2004 Z. z. o miestnycn

o'l'i::ri

komunálne odpady a drobné stavebné odpady

lľiľsľľ'.l''Íl|ľ.1,,

čísetnéridaje sa zarovnávaj vpravo' ostatné daje sa píšuzľava. Nevyptnen riadĘ sa nechávajri prázdne.

Údaje sa vypĺnajĺpaličkov m písmom (podľa tohto vzoru), písacÍm strojom alebo tlačiar ou, a to čiemou alebo tmavomodrou farbou'
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Počet príloh ll. oddielu
Počet príloh lll. oddielu

Druh priznania

Na

ěiastkové priznanie

Počet príloh lV. oddielu

rok:

2

O

čiastkovépriznanie na zánik da ovej povinnosti
opravné priznanie
dodatočnépriznanie
(VvnačĺsaĄ

Počet príloh V. oddielu
Počet prĺloh Vl. oddielu

t.

oDDtEL - Úoł.le o DAŇoVNĺKoVt
_

Počet príloh Vll. oddielu

lo7l-

priznanie

12345 6789

ÝŽ

poe"t in ch príloh

Rodné čÍslo

o4 - Priezvisko

Ęhlasujem' že všetĘ daje uvedené v priznaní s správne

a

Fyzická osoba (Fo)
- lČo

Právnická osoba (Po)
Právna forma

Po

06 -'l'itul

05 - Meno

obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena

p!né.

Adresa trvalého
08 - Ulica
Dátum:

09

_

Čĺslo

20
10 -

podpis da ovníka

aIebo zástupcu alebo správcu alebo štatutámeho

orgánu

Psč

't1 -

12 - Štat

Obec

13 - Telef nne čĺslo

14 - E-mailová adresa

da ovníka

oprávnená osoba na podanie priznania zaFo alebo Po
15 - Priezvisko

16 - Meno

Titul

Poznámka:
't8 - obchodné meno alebo názov

19 - Právny vzťah k

Po

štatutárny zástupca

zástupca

správca

Trval pobyt oprávnenej osoby alebo sídlo oprávnenej osoby
20 - Ulica

22

PsČ

21

23 - Obec

25 - Telef nne číslo

_

Čĺĺo

24 - Štat

26 - E-mailová adresa

Záznamy obc,e

@ztztstzot+tzs

J

L

Dátum
MFt021249t201+725

odtlačok prezentačnej pečiatky správcu dane

J

r

II.

PRlzNANlE K DANI z NEHNUTEĽNoSTI
Da

z pozemkov

lČo

01

-l

ODDIEL

Príloha ě.:

r

III.

PRIZNANIE K DANI z NEHNUTEĽNoSTI

.......

02 - Rodné číslo

-

p da' vinice' chmelnice, ovocné sady

B - trvalé trávnaté

porasty

F - zastavané plochy a nádvorĺa

G _ stavebné

pozemĘ

Spoluvlastníctvg (WnačI sa

podielové

Ą

ĺ07L__-J Sooluvlastníctvo

Ę

podielové

Ą

Spoluvlastník určen dohodou
(VvnačÍsa

V

mera

pozemku

lođ_erávny rrĺah

Čĺ.loparcely

vlastník správca

Ą

ano

rrzniku

uŽívateľ

/

bezpodielové

12 - Spoluvlastník určen dohodou
(Vyznačĺsa

lĺsl- oatu.

nájomca

10 - Rodné číslomanŽelďmanŽelĘ

Počet spoluvlastníkov

/

Čísloparcely

@-

08 - Rodné číslomanŽelďmanŽelky

bezpodielové

eoe"t spoluvlasrnÍkov

Názov katastrálneho zemia

@- Čĺĺosripisné

H - ostatné plochy

posudkom áno
nie
Právny rzťah vlastník správca nájomca uŽívateľ

P. č'

Príloha ě.: .......

lozl_ Roone cĺ.lo

Názov katastrálneho zemia

Hodnota pozemku určená znalech. m

@-

jeden čel

C - záhrady

E - rybníky s chovom n-b a ostatné hospodársky vyuŽívané vodné plochy

(Vyznačĺsa

stavba slrižiaca na

Ulica a číslodomu

D - lesné pozemĘ na ktonich sti hospodárske lesy

(VyznačÍ sa

zo stavieb

03 - Obec

o4 - Druh pozemku
A - omá

Da

0í - lčo

03 - Obec

-l

ODDIEL

da ovej povinnosti

Ą

áno

nte

14 - Dátum zániku daiĺovej povinnosti

nte

Predmet dane
VyuŽitie

pozemku

(VyznaěI sa

Dátum wniku Dátum zániku
da ovej
da ovej
povinnosti
povinnosti

Ą

a) stavby na b vanie a drobné stavby, ktoré majÚ doplnkovÚ funkciu pre hlavn stavbu
rl stavby na pÔdohospodársku produkciu, sklenÍky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby vyuŽÍvané
", na skĺadovanie vlaśtnej p dohospodárskej proĺJukcie vrátane stavieb na vlastn administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garäŽe
e) stavby hromadn ch garáŽí
Í) stavby hromadn ch garáži umiestnené pod zemou
energetike, stavby slriŽiace stavebníctvu' 9tavqy
-' priemyselné stavby, stavby slriŽiaceprodulcie
9l
vrátane štavieb na vlastn administratívu
na skla irvanie vlastnej
|yužírÍané
stiavbv na ostatné oodnikanie a na zárobkovti činnosť, skladovanie a administratÍvu
..
n|
srivisĹacu s ostatn1im podnikaním a so zárobkovou činnosťou

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách
16 - Základ dane
17

_

(rn'

a)

ď

h)

mera zastavanej plochy stavby, u spoluvlastníkov vo

v ške ich spoluvlastníckeho podielu)

Počet nadzemn ch a podzemn ch podlaŽístavby okrem prvého nadzemného podlaŽia

v. mera podlahov ch pl ch všeth ch podlaŽí stavby
spoluvlastníkov vo v ške ich spoluvlastníckeho podielu)
V mera podlahorĺ ch pl ch časti stavby, ktorá je oslobodené od dane zo stavieb
|-"l1| |vl (dspoluvlastníkovvo rl ške ich spoluvlastníckeho podielu)

Celková
llđl ''l
(u

Poznámka:

Poznámka

MF10212491201+725

oztzlslzol4-725
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