Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci na základe ustanovenia § 6 v spojení s ustanovením § 4 ods.
3 písm. c) a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a 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 o miestnych
daniach“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Čl. I.
Druhy miestnych daní
1. Mesto Podolínec ukladá nasledovné miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2. Mesto Podolínec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“)
PRVÁ ČASŤ
Daň z nehnuteľností
Čl. II.
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Daň z pozemkov
Čl. III.
Hodnoty pozemkov
Hodnota pozemkov sa na území mesta Podolínec ustanovuje nasledovne:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,1274 €
trvalé trávnaté porasty
0,0225 €
záhrady
1,8588 €
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
1,85 €
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,1752 €
f) stavebné pozemky
18,58 €
a)
b)
c)
d)
e)
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Čl. IV.
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov sa na území mesta Podolínec určuje nasledovne:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,21 %
trvalé trávnaté porasty
0,21 %
záhrady
0,45 %
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
0,45 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,45 %
f) stavebné pozemky
0,35 %
a)
b)
c)
d)
e)

Daň zo stavieb
Čl. V.
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane zo stavieb sa na území mesta Podolínec určuje nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
0,055 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie
stavieb na vlastnú administratívu,
0,084 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
0,166 €
d) samostatne stojace garáže
0,223 €
e) stavby hromadných garáží
0,223 €
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
0,223 €
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,417 €
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
0,836 €
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)
0,250 €
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre stavby podľa ods. 1 príplatok za
podlažie 0,02 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
Čl. VI.
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov na území mesta Podolínec je 0,055 € za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
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Spoločné ustanovenia o dani z nehnuteľností
Čl. VII.
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Od dane sú oslobodené:
a) pozemky, ma ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
d) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného
začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).
2. Od dane sú oslobodené:
Stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so
zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá,
galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
3. Mesto Podolínec ustanovuje zníženie dane z pozemkov o 30% v nasledovných
prípadoch:
a) pozemky, ktorých hospodárske využitie je obmedzené vzhľadom na podkopanie,
ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany
vody II. a III. Stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie
ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky
rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných
zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo
kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov
prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, 14) na genofondové plochy,
brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných
pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
b) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako
70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
4. Mesto Podolínec ustanovuje zníženie dane zo stavieb alebo dane z bytov o 30%
v nasledovných prípadoch:
a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zákona o miestnych daniach vo
vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov,
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia
na ich trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve
fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.
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Čl. VIII.
Platenie dane
1. Ročná daň, ktorá nepresiahne u fyzickej osoby 25 € a u právnickej osoby 200 sa
uhrádza jednorazovo do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení
dane.
2. V prípade, ak ročná daň presiahne sumy uvedené v ods. 1, uhrádza sa v 4 splátkach
vždy do 31.5., 30.6., 30.9. a 30.11. bežného roka, za ktorý je daň vyrubená.

DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
Čl. IX.
1. Ročná sadzba dane sa psa chovaného v rodinnom dome je 9 €.
2. Ročná sadzba dane sa psa chovaného v byte v bytovom dome je 15 €.
3. Ročná sadzba dane sa psa chovaného v objekte, ktorý slúži na podnikanie je 20 €.

Čl. X.
Oslobodenie od dane
Od dane za psa sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.

TRETIA ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
Čl. XI.
Vymedzenie pojmov
Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať. Ide najmä
o ulice, chodníky, parkoviská, námestia, cintoríny, verejné sady a záhrady, parky, verejnú
zeleň, priestory detských ihrísk, športoviská, zariadenia na poskytovanie služieb, letné terasy,
korytá a nábrežia vodných tokov a pod. v prípade pochybností, či ide o verejné priestranstvo,
rozhoduje o tom Mesto Podolínec.

Čl. XII.
Sadzba dane
1. Za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť sa daň stanovuje za:
a) predaj potravín, ovocia, zeleniny
1 €/m2/deň,
b) predaj alkoholických a tabakových výrobkov
3 €/m2/deň,
c) predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby
0,80 €/m2/deň,
d) predaj ostatných tovarov
1,70 €/m2/deň,
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e) umiestnenie dočasného vonkajšieho sezónneho sedenia pri pohostinských
zariadeniach (letná terasa)
-na Námestí Mariánskom
0,10 €/m2/deň,
-na ostatných verejných priestranstvách
0,033 €/m2/deň.
2. Za skládku materiálov na verejnom priestranstve:
a) ak ide o podnikateľa
b) ak ide o fyzickú osobu

0,04 €/m2/deň,
0,02 €/m2/deň.

3. Za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, žeriav a pod.):
a) na Námestí Mariánskom
b) na ostatných verejných priestranstvách

0,50 €/m2/deň,
0,20€/m2/deň.

4. Za užívanie verejného priestranstva:
a) na účely umiestnenia zariadenia cirkusu alebo zariadenia lunaparkov a podobných
zariadení, pričom lokalitu umiestnenia týchto zariadení určí Mesto Podolínec po
dohode s daňovníkom
0,20 €/m2/deň,
b) na účely trvalého parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
0,033 €/m2/deň,
c) na kultúrne, spoločenské a športové podujatia
0,50 €/m2/deň,
d) na konanie mítingov a zhromaždení politických strán, petičných akcií
3 €/m2/deň.

Čl. XIII.
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodený:
a) usporiadateľ kultúrnej alebo spoločenskej akcie bez vstupného alebo akcie. Ktorej celý
výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
b) stavebník pri používaní stavebného zariadenia podľa čl. XII. Ods. 3 tohto VZN, a to
počas prvých 30 dní od začatia špeciálneho užívania verejného priestranstva.

Čl. XIV.
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
poverenému zamestnancovi správcu dane najneskôr v deň začatia takého užívania, a to
v písomnej forme (príloha č. 1). ak ide o daňovníka, ktorý bude verejné priestranstvo
užívať osobitným spôsobom najviac 2 dni, postačí oznámenie aj v ústnej forme.
2. V oznámení daňovník uvedie okrem iného aj dĺžku trvania osobitného užívania
verejného priestranstva, na základe ktorej mu bude vyrubená daň. V prípade, ak daňová
povinnosť zanikne skôr, daňovník to oznámi poverenému zamestnancovi správcu dane
do 30 dní odo dňa zániku dane. Správca následne vráti pomernú časť zaplatenej dane.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za ubytovanie
Čl. XV.
Sadzba dane
Sadzba dane za 1 prenocovanie a 1 osobu je 0,166 €.

Čl. XVI.
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Po začatí prevádzkovania zariadenia, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné
ubytovanie sa prevádzkovateľ tohto zariadenia stáva platiteľom dane. Začatie
prevádzky je povinný oznámiť poverenému zamestnancovi správcu dane v písomnej
forme v lehote 15 dní.
2. Platiteľ dane je povinný po skončení kalendárneho štvrťroka pravdivo vyhotoviť
hlásenie k dani za ubytovanie (príloha č. 2) podľa vlastnej písomnej evidencie.
Evidenciu je platiteľ dane povinný viesť o každom jednotlivom poskytnutí ubytovania,
pričom o ubytovanej osobe (ďalej len „daňovník“) uvedie aspoň nasledovné údaje:
meno, priezvisko, dátum ubytovania a počet prenocovaní. Tieto údaje potvrdí
v evidencii daňovník svojím podpisom. V prípade ubytovania skupiny osôb je potrebné
dané údaje uviesť aspoň o jednom z daňovníkov spolu s počtom ubytovaných. Tieto
údaje taktiež potvrdí daňovník, ktorého údaje boli uvedené, svojím podpisom.
3. Vyhotovené hlásenie je platiteľ dane povinný doručiť na Mestský úrad v Podolínci vždy
do 15.1., 15.4., 15.7. a 15.10. kalendárneho roka za predošlý štvrťrok. Pri začatí
poskytovania odplatného ubytovania nemusí platiteľ dane predkladať hlásenie, ak túto
činnosť nevykonával celý kalendárny štvrťrok. Hlásenie podá spolu s hlásením za ďalší
štvrťrok.

Čl. XVII.
Platenie dane
1. Na základe doručeného hlásenia k dani za ubytovanie vyrubí Mesto Podolínec daň
rozhodnutím.
2. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Platiteľ dane odvádza daň za každý kalendárny štvrťrok samostatne. V prípade, ak ide
o prípad uvedený v čl. XVI. ods. 3, prvé odvedenie dane bude vykonané za dlhšie
obdobie.

Čl. XVIII.
Oslobodenie od dane
Od dane za ubytovanie sú oslobodení:
a) Študenti, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní v študentských
domovoch,
b) Dôchodcovia, deti do 10 rokov veku a držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZOP/S.
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PIATA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
Čl. XIX.
Sadzba dane
Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 80 €.

ŠIESTA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Čl. XX.
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach
je 0,0533 € za osobu a kalendárny deň. Koeficient je 1,00.
2. Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu pre poplatníka
podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach je 0,015€ za 1 kg odpadu.

Čl. XXI.
Určenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok za zmesový komunálny odpad mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na
celé zdaňovacie obdobie.
2. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa
poplatok vyrubuje.
3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
4. Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu poplatník uhrádza
v hotovosti poverenému zamestnancovi mesta, pričom sa poplatok platí za skutočne
odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.

Čl. XXII.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
Mesto Podolínec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Zánik povinnosti platiť sa
preukazuje najmä oznámením o úmrtí (potrebné, len ak poplatník umrie mimo územného
obvodu Matričného úradu Podolínec) alebo potvrdením iného mestského alebo obecného
úradu, že poplatník platí poplatok v danom meste alebo obci.
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Čl. XXIII.
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Mesto Podolínec odpustí poplatok v plnej výške v prípade, ak sa poplatník zdržuje
počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia mesta. To poplatník preukáže najmä:
a) potvrdením o hospitalizácii od zdravotníckeho zariadenia,
b) potvrdením o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody od ústavu na výkon väzby
alebo výkon trestu odňatia slobody,
c) potvrdením o pobyte od domova dôchodcov,
d) potvrdením o pobyte od detského domova,
e) potvrdením o pobyte od príslušného zahraničného úradu,
f) potvrdením o výkone práce od zahraničného zamestnávateľa, od agentúry, ktorá
sprostredkovala prácu v zahraničí alebo od tuzemského zamestnávateľa, že práca je
vykonávaná v zahraničí,
g) zmluvou, na základe ktorej vykonáva svoju činnosť s uvedením miesta výkonu
práce, prípadne potvrdením o ubytovaní v ubytovacom zariadení, ak ide
o živnostníka,
h) potvrdením o štúdiu v zahraničí, a to za každý semester, ktorý pripadá na dané
zdaňovacie obdobie,
i) nájomnou zmluvou na byt alebo dom – v prípade, ak nie je priamo v zmluve
ustanovenie o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné
priložiť aj potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.
2. Mesto Podolínec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Podolínec
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na
území mesta. To poplatník preukáže najmä:
a) potvrdením o hospitalizácii od zdravotníckeho zariadenia,
b) potvrdením o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody od ústavu na výkon väzby
alebo výkon trestu odňatia slobody,
c) potvrdením o pobyte od domova dôchodcov,
d) potvrdením o pobyte od detského domova,
e) potvrdením o pobyte od príslušného zahraničného úradu,
f) potvrdením o výkone práce od zahraničného zamestnávateľa, od agentúry, ktorá
sprostredkovala prácu v zahraničí alebo od tuzemského zamestnávateľa, že práca je
vykonávaná v zahraničí,
g) zmluvou, na základe ktorej vykonáva svoju činnosť s uvedením miesta výkonu
práce, prípadne potvrdením o ubytovaní v ubytovacom zariadení, ak ide o
živnostníka,
h) potvrdením o štúdiu v zahraničí,
i) nájomnou zmluvou na byt alebo dom – v prípade, ak nie je priamo v zmluve
ustanovenie o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné
priložiť aj potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.
3. Mesto Podolínec poplatok zníži poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62
rokov poplatok o 30 %.
4. Mesto Podolínec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť/odpustiť.
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5. Mesto Podolínec môže odpustiť alebo znížiť poplatok len v prípade, ak poplatník nemá
voči Mestu Podolínec v čase rozhodovania o odpustení alebo znížení poplatku
nevysporiadané záväzky.
6. Všetky podklady, doklady a potvrdenia, ktoré poplatník predkladá Mestu Podolínec na
účely odpustenia alebo zníženia poplatku musia byť preložené v slovenskom alebo
českom jazyku. Pri týchto dokumentoch sa nevyžaduje úradný preklad.

SIEDMA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
XXIV.
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a poplatku vykonáva Mesto Podolínec.
2. Miestna daň a poplatok, prípadne ich splátky podľa tohto VZN sa uhrádzajú:
a) v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Podolínci,
b) bankovým prevodom na účet Mesta Podolínec vedený vo VÚB, a.s., č.ú.:
2606110051/0200.
3. Mesto Podolínec nebude vyrubovať a vyberať dane, ktorých súčet nepresiahne
v zdaňovacom období 1,659 €.

XXV.
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 13.12.2012.
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci dňa 10.12.2015
uznesením č. 9/2015, bod B/8.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

V Podolínci, dňa 10.12.2015

Ing. Daniel Marhevka
primátor mesta
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Príloha č. 1 k VZN Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie o vzniku/zániku* daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Meno a priezvisko FO/Obchodné meno PO*: ..............................................................................
Adresa TP/Sídlo*: .........................................................................................................................
Dátum narodenia/IČO*: ...............................................................................................................
Telefónne číslo: ............................................................................................................................
Účel užívania verejného priestranstva: .........................................................................................
Ak ide o predaj tovarov, uviesť druh tovarov: ...............................................................................
Miesto užívania verejného priestranstva: ......................................................................................
Doba užívania verejného priestranstva: od....................................... do ........................................
(v prípade dlhodobejšieho osobitného užívania verejného priestranstva je potrebné uviesť aspoň
predpokladaný dátum ukončenia osobitného užívania)
Výmera v m2: ................................................................................................................................

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á následkov nepravdivého
a neúplného oznámenia.

V Podolínci, dňa ...............................

.............................................
podpis a odtlačok pečiatky daňovníka

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva
a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.

*nehodiace sa preškrtnúť
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Príloha č. 2 k VZN Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlásenie k dani za ubytovanie
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Údaje o platiteľovi dane
Meno a priezvisko FO/Obchodné meno PO*: ..............................................................................
Adresa TP/Sídlo*: .........................................................................................................................
Dátum narodenia/IČO*: ...............................................................................................................
Telefónne číslo: ............................................................................................................................

Údaje o počte prenocovaní
Počet osôb, ktoré v zariadení prenocovali: ....................................................................................
Celkový počet prenocovaní, počas kalendárneho štvrťroka: .........................................................

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á následkov nepravdivého
a neúplného oznámenia.

V Podolínci, dňa ...............................

.............................................
podpis a odtlačok pečiatky daňovníka

Osobné údaje daňovníka sú v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetom daňového tajomstva
a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.

*nehodiace sa preškrtnúť
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