
Upozornenie pre vlastníkov nehnuteľností 

Obec Predajná upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať 

Do 31.01.2020 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú občania: 

- Ktorí v roku 2019 kúpili, predali, dostali, alebo darovali nehnuteľnosť v katastrálnom 

území obce Predajná 

- Ktorým bolo v roku 2019 vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie 

- Ktorí v roku 2019 začali užívať drobnú stavbu 

- Ktorým sa v roku 2019 zmenila výmera parcely, druh pozemku, alebo podiel na liste 

vlastníctva 

- Ktorí uzavreli v roku 2019 nájomnú zmluvu na pôdu 

Občania, ktorí nadobudli nehnuteľnosť dražbou , alebo dedením, sú povinní podať 

daňové priznanie do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania, alebo dražby 

Daňovník je povinný uviesť v daňovom priznaní všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie 

dane a priznanie podpísať. Údaje pre vyplnenie priznania daňovník získa z listu vlastníctva, 

alebo rozhodnutia stavebného úradu, alebo z iného rozhodnutia, na základe ktorého došlo 

k zmene vlastníckych práv. 

 

Doručovanie priznaní k dani z nehnuteľnosti 

1. Elektronické doručovanie 

- prostredníctvom portálu www.slovensko.sk 

2. V písomnej forme – osobne,  

alebo poštou na adresu: Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná 

 

Upozornenie pre vlastníkov psov 

Obec Predajná upozorňuje vlastníkov psov, aby nezabudli podať 

Priznanie k dani za psa  v čase, keď pes dosiahne vek 6 mesiacov a taktiež je potrebné psa 

odhlásiť, ak tento uhynul, alebo bol utratený. 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov. 

Doručovanie priznaní k dani za psa 

3. Elektronické doručovanie 

- prostredníctvom portálu www.slovensko.sk 

4. V písomnej forme – osobne,  

alebo poštou na adresu: Obec Predajná, Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná 

 

http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/


Upozornenie pre poplatníkov tuhého komunálneho odpadu 

Poplatok platí osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt. 

Obec poskytuje úľavy v nasledujúcich prípadoch: 

a.) Pre občanov, ktorí sa dlhodobo zdržujú,  študujú, alebo pracujú v zahraničí 

b.) Pre občanov, ktorí študujú, a teda sú ubytovaní mimo miesta trvalého bydliska 

c.) Pre občanov, ktorí majú prechodný pobyt v inej obci, kde platia tento poplatok 

d.) Pre občanov, ktorí sú hospitalizovaní dlhodobo v kúpeľnom, alebo zdravotníckom 

zariadení 

e.) Pre občanov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť 

f.) Pre občanov – viacdetné rodiny ( od štyroch detí a viac ) 

O úľavu je možné požiadať písomne na obecnom úrade, kde budú od 1.1.2020 k dispozícii 

potrebné žiadosti . Tieto budú taktiež zverejnené na webovej stránke obce, kde sa budú dať 

stiahnuť, vytlačiť a vyplniť. 

O úľavu je potrebné požiadať do 31.01.2020. 

Poplatok sa platí štvrťročne prostredníctvo SIPO, v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

alebo na účet obce. 

 


