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Výnos
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. decembra 2012
č. MF/026991/2012-321,

ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov
v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Tento výnos upravuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej
pokladnice (ďalej len „klient“) uvedených v § 2a ods. 1 písm. a) až l) zákona, s výnimkou klienta,
ktorým je Slovenská informačná služba.

(2) Denným limitom zostatku finančných prostriedkov v hotovosti sa na účely tohto výnosu rozumie
stav finančných prostriedkov v hotovosti na konci dňa v pokladnici klienta.

§ 2

(1) Denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti sa ustanovuje takto:

a) 370 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote
20 000 eur prepočítané podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Eu-
rópskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska1) platného v tento deň (ďalej
len „referenčný kurz“) pre klienta, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

b) 300 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote
70 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre klienta, ktorým je Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky,

c) 100 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote
10 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,

2. Sociálna poisťovňa,

d) 20 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 2 000 eur
prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

2. Univerzitná nemocnica Bratislava,

3. Slovenská správa ciest,

4. zdravotné poisťovne2), s výnimkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.,
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1) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zá-
kona č. 659/2007 Z. z. Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej cen-
trálnej banky (Ú.v. EÚ C 83/30. 3. 2010).

2) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



e) 10 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 3 000 eur
prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Slovenský pozemkový fond,

2. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,

3. Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

5. Slovenské národné múzeum,

6. ústavy na výkon väzby,

7. ústavy na výkon trestu odňatia slobody,

f) 8 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 2 000 eur
prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

4. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky,

5. Horská záchranná služba,

6. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba,

7. Slovenská národná akreditačná služba,

8. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,

9. Slovenské národné divadlo,

10. Národné lesnícke centrum,

11. Puncový úrad Slovenskej republiky,

12. verejné vysoké školy3),

g) 4 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 1 000 eur
prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

5. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

7. Úrad vlády Slovenskej republiky,

8. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,

9. Najvyšší súd Slovenskej republiky,
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3) § 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 455/2004 Z. z.



10. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky,

11. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

12. Národný bezpečnostný úrad,

13. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

14. Letecký úrad Slovenskej republiky,

15. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

16. Tlačová agentúra Slovenskej republiky,

17. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Družba,

18. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Arco,

19. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Bystrá,

20. Slovenská akadémia vied,

21. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,

22. Vojenský historický ústav,

23. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica,

24. Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky,

25. správy finančnej kontroly,

26. Centrum účelových zariadení,

h) 2 500 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 200 eur pre-
počítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

3. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

4. Slovenská agentúra životného prostredia,

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia,

6. Slovenský hydrometeorologický ústav,

7. Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica,

8. Akadémia Policajného zboru v Bratislave,

9. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,

10. Národná transfúzna služba Slovenskej republiky,

11. Divadlo Nová scéna,

12. Slovenská filharmónia,

13. Slovenská národná galéria,

14. Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť,

15. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany,

16. Detská fakultná nemocnica Košice,

17. Slovenská inovačná a energetická agentúra,
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18. Slovenský ústav technickej normalizácie,

19. Štátna plavebná správa,

20. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,

21. Centrum právnej pomoci,

22. vyššie územné celky,

23. správa katastra v sídle kraja,

24. organizácie Slovenskej akadémie vied,

25. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže,

i) 1 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 200 eur pre-
počítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Fond národného majetku Slovenskej republiky,

2. Štatistický úrad Slovenskej republiky,

3. Slovenská národná knižnica,

4. Štátny fond rozvoja bývania,

5. Štátna opera,

6. Štátne divadlo Košice,

7. Štátna filharmónia Košice,

8. Štátny komorný orchester,

9. Slovenský filmový ústav,

10. Slovenský ľudový umelecký kolektív,

11. Slovenské technické múzeum,

12. Slovenská agentúra pre cestovný ruch,

13. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,

14. Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

15. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality,

16. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

17. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

18. obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja,

19. rozpočtová organizácia vyššieho územného celku,

20. príspevková organizácia vyššieho územného celku,

21. Záchranná služba Košice,

22. Zoologická záhrada Bojnice,

j) 500 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 200 eur pre-
počítané podľa referenčného kurzu pre každého z klientov neuvedených v písmenách a) až i).
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(2) Denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti podľa odseku 1 sa zvyšuje o sumu zodpo-
vedajúcu sume

a) neprevzatých platov a miezd zamestnancov,

b) neprevzatých dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabezpečenia,

c) neprevzatých nemocenských dávok a dávok nemocenského zabezpečenia,

d) neprevzatých úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dávok garančného poiste-
nia a dávok v nezamestnanosti,

e) neprevzatých finančných prostriedkov na nákup pohonných hmôt,

f) neprevzatých finančných prostriedkov na cestovné náhrady a sumu preplatkov z vyúčtovania
preddavkov na cestovné,

g) prijatých príjmov do pokladnice v čase, v ktorom ich nebolo možné previesť na účet Štátnej
pokladnice spôsobom uvedeným v § 12 ods. 4 zákona,

h) nevyplatených preplatkov poistného, ktoré sú výsledkom ročného zúčtovania poistného a kto-
ré sa vyplácajú poistencovi v hotovosti.

§ 3

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 2010 č. MF/10054/2010-32,
ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej poklad-
nice (oznámenie č. 230/2010 Z. z.) v znení výnosu z 13. októbra 2010 č. MF/021352/2010-32
(oznámenie č. 405/2010 Z. z.).

§ 4

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Referent: Mgr. Jozef Cibuľa 59583205;
Odbor systému štátnej pokladnice
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 7. decembra 2012
č. MF/023096/2012-72

o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami
zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

v znení neskorších predpisov

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnos-
ti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane
(ďalej len „zamestnávateľ“), používať od uverejnenia tohto oznámenia nové tlačivo:

„Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“)“.

Zároveň sa použitie vzoru tlačiva vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej čin-
nosti, ktoré je prílohou oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/028670/2011-72 zo dňa
6.12.2011, akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

II.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom používať za zdaňovacie
obdobie roku 2013 nové tlačivo:

1. „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o da-
ňovom bonuse na vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok)
2013“.

Použitie vzoru tlačiva potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na
daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za obdobie (kalendárny rok) 2012, ktoré je prílohou
oznámenia MF/028670/2011-72 zo dňa 6.12.2011, sa akceptuje aj po uverejnení tohto oznáme-
nia v prípade, že zamestnávateľ neodvádzal za zamestnanca dobrovoľné príspevky na starobné dô-
chodkové sporenie a bude na tlačive uvedený rok 2013.

Zamestnávatelia sú pri vydaní potvrdenia o príjme podľa článku II bodu 1 povinní potvrdiť zamest-
nancom aj údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia
(§ 39 ods. 5 zákona) v členení podľa vzoru odporúčaného tlačiva:

2. „Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia
za rok 2013“.

Toto odporúčané tlačivo je súčasťou potvrdenia podľa článku II bodu 1 v prípade, ak príjmy v ňom
uvedené zamestnávatelia v zdaňovacom období roku 2013 zamestnancom vyplatili.
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III.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča daňovníkom v súvislosti s poukázaním sumy
2 %, resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby používať za zdaňovacie obdobie roku 2012
nové tlačivo:

1. „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby podľa § 5O zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpi-
sov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti“.

Použitie vzoru tlačiva vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzic-
kej osoby, ktoré je prílohou oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/028670/2011-72 zo dňa
6. 12. 2011, sa akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

IV.

1. Ak zamestnávatelia použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča,
aby tieto tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzore tlačív, ktoré sú prílohou tohto oznámenia ale-
bo tlačív, ktoré sú prílohou oznámenia uvedeného v článkoch I. až III. Tlačivo vyhlásenia o pouká-
zaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane musí povinne obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3
zákona.

2. Odporúčané tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej

1/2013 7FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: Ing. V. Mezeiová, tel.: 02/59 58 34 75



Ak uplatňuje daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri výpočte tejto dane alebo 

preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznanie daňového bonusu na 

vyživované dieťa (ďalej len „daňový bonus“), vyplní uvedené vyhlásenie zamestnávateľovi, ktorý je 

platiteľom dane
1)

 (ďalej len „zamestnávateľ“) najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do 

zamestnania a každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu 

zdaňovacieho obdobia. Ak má daňovník súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží l e n  

j e d n é m u  z  n i c h . 

 

V Y H L Á S E N I E 

 

na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6  

zákona č. 595 2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) 

 
Priezvisko (aj predošlé): ....................................................... Meno :..................................... Titul: ................ 

Rodné číslo 
2)

: ....................................................................... Rodinný stav: ..................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................... PSČ: ....................... 

Vyhlásenie podpisujem pre zamestnávateľa: ................................................................................................... 

Adresa môjho pracoviska: ................................................................................................................................. 

 

Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) so mnou žije v domácnosti
3)

: 

Meno a priezvisko (aj predošlé): ............................................................. Dátum narodenia:........................... 

Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................ PSČ: ........................ 

Zamestnávateľ, príp. iná zárobková činnosť: ................................................................................................ 

 

Iné: ................................................................................................................................................ ................. 

................................................................................................................. .......................................................... 

                                                                                      I. 

Podľa 

a) § 11 zákona uplatňujem – neuplatňujem
4) 

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 

ustanovenej zákonom. 

      b)  §  33 zákona uplatňujem – neuplatňujem
4)

 daňový bonus [dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté  

do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa 

druhého z manželov žijúce so mnou v domácnosti 
3) 

] na: 
 

1) nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej dochádzky: 
 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 

    

    

    

    
 

2) nezaopatrené deti po skončení povinnej školskej dochádzky, ktoré sa 

-  sústavne pripravujú na povolanie štúdiom (do 25 rokov veku), okrem štúdia popri zamestnaní, 

kombinovaného štúdia, štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a  externého štúdia 
 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 

    

    

    

    
 

     - nemôžu sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť  

             - pre chorobu alebo úraz (do 25 rokov veku) 

                   - pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (do dovŕšenia plnoletosti) 
 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 

    

    

    

    
 

 

––––––––––––––––––––––––––– 
1) § 2 písm. v) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

2)  U cudzích štátnych príslušníkov uveďte dátum narodenia. 

3)  § 115 Občianskeho zákonníka.  

4)  Nehodiace sa prečiarknite. 

 



 

- 2 - 

 

  

Poučenie : 
 

      Daňovník dane z príjmov fyzických osôb, ktorý v zdaňovacom období, t.j. v príslušnom kalendárnom 

roku, poberá príjmy zo závislej činnosti (zamestnanec), uplatní na účely výpočtu preddavkov na daň za 

príslušný kalendárny mesiac a na výpočet dane za zdaňovacie obdobie nárok na zníženie základu dane 

o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka tým, že podá (vyplní a podpíše) vyhlásenie na zdanenie 

príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľovi. Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu 

dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podá vyhlásenie do konca mesiaca, v ktorom 

nastúpil do zamestnania a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia 

s uvedením prípadných zmien, ktoré v zdaňovacom období nastali v skutočnostiach rozhodujúcich na 

výpočet preddavkov na daň.  
      
     Nezdaniteľné časti základu dane - V priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ prihliadne na 

1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona]. Pri vykonaní ročného 

zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť 

základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona, na nezdaniteľnú časť základu dane na 

manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona a na zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné 

dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona. (Nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona 

si môže zamestnanec uplatňovať do 31. decembra 2016.) 
 

     Daňový bonus (§ 33 zákona) - Zamestnanec je povinný splnenie podmienok na priznanie daňového 

bonusu zamestnávateľovi preukázať. Daňový bonus na vyživované dieťa uplatní zamestnanec už v 

kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na 

budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 

rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Pri nástupe do zamestnania zamestnávateľ prihliadne 

na predložené doklady už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania za 

predpokladu, že ich preukáže do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom do zamestnania nastúpil. Ak dieťa 

vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, daňový bonus môže uplatniť len jeden z nich (§ 33 ods. 4  

zákona). 
      
      Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci mzdu súčasne od viacerých zamestnávateľov, na 

nezdaniteľnú časť základu dane prihliadne a daňový bonus prizná a vyplatí len jeden z nich a to ten, 

ktorému zamestnanec nárok na priznanie daňového bonusu preukáže a súčasne podpíše vyhlásenie na 

zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. 
   

                                                                                              II. 

V y h l a s u j e m , že  
a) súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac, resp. kalendárny rok) neuplatňujem nárok na 

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že nárok na 

daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník, 

b) som – nie som
4)

 poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo 

sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia 

rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku,  

c) ........................................................................................................................................................................... 

      Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového 

bonusu, oznámim a preukážem ich zamestnávateľovi písomne (napr. zmenou vo vyhlásení) najneskôr 

posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. 

      Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene zamestnávateľa, u ktorého si uplatňujem 

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, potvrdím zmenu svojím podpisom vo vyhlásení 

ku dňu, keď táto zmena nastala. 

      Som si vedomý(á) následkov, keby toto vyhlásenie nezodpovedalo pravde a som si vedomý (á) toho, že 

z mojej viny nesprávne zrazené preddavky na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z mojej 

viny priznaný a vyplatený daňový bonus vo vyššej sume ako je ustanovené zákonom mi budú v plnej výške 

(vrátane sankčného úroku) zrazené z príjmu zo závislej činnosti alebo vybraté príslušným správcom dane. 

      Potvrdzujem správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto vyhlásení a preukazujem ich 

predložením príslušných dokladov. 

 

 

 

 

 

Dňa .................................................................                                                   ...................................................... 

                                                                                                                                       Podpis zamestnanca 

 

   

                                                                                      



 

     

 

III. 

 

Zmeny, ku ktorým došlo v jednotlivých kalendárnych mesiacoch uvádzam nižšie : 

 

Druh zmeny Zmena nastala dňa Podpis Dátum podpisu 

    

    

    

    

 
Vyhlasujem, že v skutočnostiach uvedených vo vyhlásení nedošlo k ďalším zmenám.  
 

 

Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka:.......................... 

 

Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  

 

Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  

 

Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  
 

 

 

IV. 

 

     Zmena zamestnávateľa, u ktorého si uplatňujem nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 

a na daňový bonus nastala ku  

 

dňu: ................................................  
 

      Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u zamestnávateľa, u ktorého som podpísal 

toto vyhlásenie, uplatňujem 
 

 poslednýkrát pri zdanení mzdy za mesiac: ........................ roku: ........................... 

 

Dňa: .............................................           ..................................                       .................................. 

                                                                 Podpis zamestnanca                            Za zamestnávateľa 

                                                                                                                           

 
V. 

 

Vyplní zamestnávateľ pri zmene zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus: 
 

Daňový bonus bol zamestnancovi naposledy vyplatený  za mesiac:........................... roku:...................... 
 

dňa: ........................................ v sume:................... euro  
 

Dňa: ........................................ Za zamestnávateľa: ................................................................................... 

 

 
VI. 

 

Zamestnancovi bol vydaný doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní podľa § 39 ods. 6 zákona   
 

Zdaňovacie obdobie                      Dňa                             Podpis daňovníka              Za zamestnávateľa 
 

1. ..................................        ..................................          ..................................            .................................. 

2. ..................................        ..................................          ..................................            .................................. 

3. ..................................        ..................................          ..................................            .................................. 

4. ..................................        ..................................          ..................................            .................................. 

5. ..................................        ..................................          ..................................            .................................. 
 

 
 



Údaje o vydaní potvrdení  
 

Za zdaňovacie obdobie ..............................bolo                                                                 dňa 

- vydané
4) 

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov
4)                                                                                   

................................ 

    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)                                                                                         

 ................................. 
   
  c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona

4)                          
................................. 

   

                                                          Podpis daňovníka: .............................. 

 - zaslané
4) 

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                              

................................ 

    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                  .................................  

    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)                          

 ................................. 
 

                                                        Za zamestnávateľa: ..................................... 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                    dňa  

- vydané
4)

  

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                               

................................ 

    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                  ................................. 

    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)

                  ................................. 
 

                                                        Podpis daňovníka: .............................. 

 - zaslané
4)

  

     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                             

................................ 

     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                 .................................. 

     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)                        

 .................................. 
.... 

            Za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: ..................................... 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  

- vydané
4)

  

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                                

.................................. 

    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                   .................................. 

    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)                           

 .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: .............................. 

 - zaslané
4)

  

     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                                 

................................ 

     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                    ................................ 

     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)                            

 ................................. 
 

                                                           Za zamestnávateľa: ................................ 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  

- vydané
4)

  

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                                

................................ 

    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                   .................................. 

    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)                           

 .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: ................................ 

 - zaslané
4)

  

     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                                  

................................ 

     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                    ................................ 

     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)                            

 ................................. 
 

                                                             Za zamestnávateľa: ................................. 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  

- vydané
4)

  

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                                 

................................ 

    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                    .................................. 

    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)                           

 .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: .............................. 
  

 - zaslané
4)

  

     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 
4)                                                                                   

................................ 

     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
4)

                                                                    ................................ 

     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona
4)                            

 ................................. 
 

                                                             Za zamestnávateľa: ................................ 

 

 



                                                     P O T V R D E N I E 
o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň,  o daňovom bonuse  

na vyživované dieťa („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok):  

 2013 
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
 

Titul, meno a priezvisko daňovníka :.....................................................   Rodné číslo
1)

: .......................................... 
 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................                 PSČ: .............. ............................. 
 

                                                                                                    Peňažné údaje sa vyplňujú v eurách s presnosťou na eurocenty. 
    

 

 01 

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti  (§ 5 zákona) 

v peňažnej  i  v nepeňažnej forme, vrátane doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré 

nie sú predmetom dane, príjmov od dane oslobodených a príjmov, z ktorých sa daň vyberá 

zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) a k) zákona  

-  z toho úhrn  príjmov plynúcich na základe dohôd  mimo pracovného pomeru
2)

                                                                                                         

 

 
 

 02 
 

Zúčtované a vyplatené za mesiace  (uvedie sa ich číselné označenie)  
 

 

 

 

 

  
03 

Poistné a príspevky
3)

  (§ 5 ods. 8 zákona) celkom, z toho                                      
 

úhrn poistného na 
 

 -   sociálne poistenie (zabezpečenie)    

 -   zdravotné poistenie  
 

 04 

 

 

Čiastkový základ dane (r. 01 –  r. 03 )                                                          
 

 05 

 

Úhrn preddavkov na daň  zrazených podľa § 35 zákona  
(bez uplatnenia daňového bonusu)                                                                                                       

 

 

Zníženie základu dane podľa § 11 zákona
4)

                                                     kal.  mesiace           suma 
 

 06 
 

Nezdaniteľná časť na daňovníka    
 

Priznaný a vyplatený daňový bonus podľa § 33 zákona – meno, priezvisko dieťaťa
5)

, narodený (á) 
                                                                                                                                           kal.  mesiace           suma 

 

 

 

 07 

 

 1.    
 

 2.    
 

 3.    
  

 4.    
  

 5.    
 6.    

 08 
 

Spolu  07 
 

 
 09 

 

 

Suma zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie9)  
 

 

Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona  
 

[Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie sa potvrdzujú za kalendárne mesiace, za ktoré zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý je 

platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), vyplácal príjmy uvedené v riadku  01 tohto potvrdenia alebo príjmy uvedené v § 32a ods. 1 

písm. a) bod 4 zákona.] 

                                                                                       

Kalendárny mesiac  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1-12 

Pracovný  pomer  6)              

Dohody mimo pracovného pomeru  7)               
 

Na podporu udržania v zamestnaní zamestnanca sa poskytol  príspevok podľa zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov [§ 32a ods.1 písm. b) zákona] 

 

áno 
  

nie 
  

 

Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona  8)   

 

 

Vypracoval:  ..................................   Dňa:............................ 
 

Číslo telefónu: ............................... 
 

DIČ, meno a adresa zamestnávateľa:                                  
                                                                                                                                       .............................................. 

...................................................................................                                Podpis a odtlačok pečiatky  

                                                                                                                                                  zamestnávateľa 
  
 



I. 

 
1
)  U cudzích štátnych príslušníkov sa uvedie dátum narodenia. 

2
)  Vypĺňa sa úhrn príjmov plynúcich zamestnancovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo  

     pracovného pomeru podľa  zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  
3
)

   
Poistné platené podľa zákona 

    -  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

    -  č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

       v znení neskorších predpisov,  

    -  č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002  Z. z.
 
o poisťovníctve 

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4
)

   
V riadkoch 06 a 07 sa uvedie číselné označenie mesiacov a úhrnná suma v eurách.                                                                                                                               

5
)  V prípade uplatnenia ďalších detí sa uvedú údaje na druhej strane tlačiva v členení podľa tabuľky. 

6
) 

 
Krížikom sa vyznačia

  
kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy, plynúce 

     z pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru [§ 5 ods. 

     1 písm. a) a f) zákona], okrem príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

     pracovného pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý vydáva potvrdenie, na základe 

     takéhoto vzťahu celý rok, krížikom sa vyznačí stĺpec 1.– 12. 
7
) 

  
Krížikom sa vyznačia

  
kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy, plynúce z dohôd 

     o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý 

     vydáva potvrdenie, celý rok na základe takejto dohody, krížikom sa vyznačí stĺpec 1.– 12. 
8
)  

 
Krížikom sa vyznačí skutočnosť, či za kalendárne mesiace, za ktoré sa potvrdenie vystavuje, vyplatil 

     zamestnávateľ zamestnancovi príjmy podľa: 

    -  § 3 ods. 2 písm. c) a d) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona  = podiel na zisku, podiel člena pozemkového 

       spoločenstva  s právnou  subjektivitou na výnosoch a na majetku. 

    -  § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) zákona = napr. príjmy za prácu prokuristov, likvidátorov, členov družstiev, 

        spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, odmeny obvinených vo väzbe, obslužné. 

    -  § 5 ods. 3 zákona = napr. suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla zamestnávateľa poskytnutého aj na 

        súkromné účely, cena zo súťaže organizovanej zamestnávateľom pre svojich zamestnancov. 

 

II. 

 
9
)

   
Dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 8 zákona):  

    

a) platí zamestnanec sám - za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové 

sporenie zamestnávateľ alebo  

b) zráža zamestnávateľ - vedie evidenciu o výške sumy zaplateného dobrovoľného príspevku a ktorý 

v riadku 09 uvádza zamestnancovi zrazenú a odvedenú sumu na tento účel.  

      

 

III. 
  
Zamestnávateľ pri vydaní tohto potvrdenia vyplňuje aj údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely 

platenia zdravotného poistenia za rok 2013 v prípade, ak zamestnancovi, ktorému potvrdenie vydáva, takéto 

príjmy vyplatil (§ 39 ods. 5 zákona, v znení účinnom od 1. januára 2013). 



Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia za rok 2013

(Vypĺňa len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ktorý príjmy uvedené v tabuľke v zdaňovacom období, za ktoré vydáva potvrdenie o príjme, zamest-
nancovi vyplatil.)

Č. r. Zdaniteľný príjem Mes.1) Príjem SP ZP

01 – žiaka strednej školy a študenta vysokej školy v rámci praktického vyučovania – § 5 ods. 1 písm. a) zákona –

02 – nepeňažný, zo sociálneho fondu z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu zakladajúceho právo na
príjem – § 5 ods. 1 písm. f) zákona –

03 – vrátené poistné, ktoré zamestnancovi vyplatil zamestnávateľ – § 5 ods. 1 písm. i) zákona – –

04 – za výkon funkcie predsedu, zapisovateľa, člena volebnej komisie, komisie pre referendum a sčítacieho
komisára – § 5 ods. 1 písm. j) zákona –

05 – nepeňažný, od bývalého zamestnávateľa, poberateľovi niektorého z dôchodkov alebo osobe, na ktorú
prešlo právo – § 5 ods. 1 písm. k) zákona –

06 – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca –

07 – podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti –

08 – odchodné, výsluhové príspevky a rekreačná starostlivosť poskytované podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov –

Č. r. Zdaniteľný príjem vyplatený zamestnancovi za prácu vykonávanú na základe dohody
o brigádnickej práci študentov Mes.1) Príjem SP ZP

09 – do konca kal. mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov; príjem
– do 66 € /mesiac vrátane, z jednej určenej dohody v kalendárnom mesiaci

– –

10 – nad 66 € /mesiac z jednej určenej dohody v kalendárnom mesiaci (platí SP len z rozdielu) –

11 – od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom dovŕšil 18 rokov; príjem
– do 155 € /mesiac a neplatí SP2) – –

12 – nad 155 € /mesiac (platí SP len z rozdielu)2) –

FIN
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14
1/20131) Uvádza sa počet mesiacov, za ktoré bol príjem vyplatený.

2) Študent, najviac do dosiahnutia 26 rokov veku, ktorý v kal. mesiaci čestným vyhlásením určil dohodu o brigádnickej práci študentov, z ktorej sa neplatí SP (§ 227a zákona o SP).



13 – zo študentom neurčenej dohody, neuvedenej v r. 09 až 12, pri každej výške príjmu (neoslobodzuje sa od
platenia SP)3) –

Č. r. Zdaniteľný príjem vyplatený zamestnancovi za prácu vykonávanú na základe ostatných dohôd
mimo pracovného pomeru Mes.1) Príjem SP ZP

14 – zamestnanec, ktorý nepoberá dôchodok uvedený v r. 15 alebo nemá nárok na výplatu predčasného
starobného dôchodku

15 – poberateľ starobného, invalidného, invalidného výsluhového dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil
dôchodkový vek –

Č. r. Príjem oslobodený od dane z príjmov, vyplatený zamestnancovi Mes.1) Príjem SP ZP

16 – podiel na zisku vyplatený zamestnancovi bez účasti na základnom imaní – § 5 ods. 7 písm. i) zákona

Zákon – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

SP – sociálne poistenie, ktoré platí zamestnanec podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

ZP – preddavky na zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnanec podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

r. 10 a r. 12 (SP platí len z rozdielu) – zamestnanec (študent) platí SP len z príjmov nad ustanovenú sumu (nad 66 € alebo nad 155 €) .
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153) Študent najviac do dosiahnutia 26 rokov veku, ktorý v kal. mesiaci čestným vyhlásením neurčil dohodu o brigádnickej práci študentov, z ktorej sa neplatí poistné na SP (§ 227a záko-

na o SP).





V Y H L Á S E N I E 

o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 

zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti  
 

Rok :      
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň 

 

I.  ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 

Priezvisko a titul 
01  

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.) 

 02      03                               /     
 

Adresa 

trvalého pobytu alebo 

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval 

 

 
  

Ulica a číslo 

04  

PSČ                                                               Názov obce 

05   06  

Štát 
07  

Číslo telefónu 

08  
 

Suma do výšky 2 % alebo 3 %
1)

 zaplatenej dane  

09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 
1)

 zaplatenej dane   

10 Suma do výšky 2 %, alebo 3 %
1)

zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  
1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala 

dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré 

je prílohou tohto vyhlásenia. 

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom 

sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia. 

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 

eura.  
 

Dátum zaplatenia dane  

11  
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania 

preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. 
 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 
 

Obchodné meno alebo názov  
12  

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                  
13  

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 
14    15          ∕     

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  

 
 

V................................................   dňa...................................               .......................................................                                                                                                                                                                     
                                                                                                         Podpis daňovníka 



Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %)
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestná-
vateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie
preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2013 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2012, uve-
die sa rok 2012.

2. Do kolónky „Adresa“ sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR. Ak daňovník
nemá trvalý pobyt na území SR, uvedie sa adresa pobytu na území SR, kde sa v zdaňovacom ob-
dobí obvykle zdržiaval. Skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa vyznačí krížikom.

3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani
z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlá-
senie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane sa má poukázať ním
určenej právnickej osobe.

4. Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov môže
prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku
činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné po-
tvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

5. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane poukázať,
zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom
možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

6. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

7. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zá-
vislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svoj-
mu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva
ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie
od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vyko-
na lo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj
prípadný daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania – daňovník, ktorý sa rozhodne
predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať daňový nedoplatok
z príjmov fyzickej osoby.

8. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatoč-
ne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňov-
níkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzickej osoby, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou po-
ukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % alebo 3 % z upravenej daňovej povinnosti.

K bodu 4.

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez náro-
ku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dob-
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rovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti, ak dobrovoľnícku čin-
nosť

a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vy-
plývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo
z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žia-
kom alebo študentom,

c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dobrovoľníckou činnosťou nie je

a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,

b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom
pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,

e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsa-
hu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej
činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.
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3

Dodatok č. 2
k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy

na roky 2013 až 20151) k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“

Číslo: MF/007976/2013-411

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia správneho sledovania údajov
v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa Príručku na zostavenie ná-
vrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 v Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ takto:

2) v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov, resp. v rozpočtoch ostatných subjektov ve-
rejnej správy

sa dopĺňajú kódy zdrojov

1315 Zo štátneho rozpočtu z r. 2005 (prostriedky štátneho rozpočtu viazané v roku 2005; nevyčer-
pané v r. 2006 a viazané v r. 2006)

1316 Zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006)

1317 Zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007)

1318 zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008)

1319 Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)

131A Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)

Tieto kódy zdrojov platia pre verejné vysoké školy.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

20 1/2013FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: Ing. Silvia Lauková, tel.: 02/ 5958 2344

1) Finančný spravodajca 4/2012



Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

4

Košický samosprávny kraj

Číslo spisu: 1449/2013-RU13/1866 V Košiciach 22. 1. 2013
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 1/2013
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 00324451

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop hrobu pre 1 osobu 50 €

2. Výkop hrobu pre 2 osoby 70 €

3. Výkop hrobu pre dieťa 25 €

4. Výkop hrobu pre panelovú vložku pre 1 osobu 60 €

5. Výkop hrobu pre panelovú vložku pre 2 osoby 80 €

– príplatok za výkop do starého hrobového miesta
(kde už predtým bolo vykonané pochovávanie) 15 % z maximálnej ceny

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 5 €

Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Mesto nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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5

Prešovský samosprávny kraj

Číslo spisu: 5723/2012/ODDRC V Prešove 9. 1. 2013
Referent: Ing. Abu Zaid, 051/7081222

Cenový výmer č. 1/2013
Prešovský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Služby obce Ľubica, s.r.o.
Gen. Svobodu 127/248
059 71 Ľubica
IČO: 46201297

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií len kopanie hrobov
pre uloženie rakvy so zosnulým vrátene následného
zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy

Výkop hrobu – letné obdobie od 1. 4. do 31. 10.

1. štandardný hrob 102 €

2. prehĺbený hrob 120 €

3. detský hrob malý 30 €

4. detský hrob veľký 36 €

5. podzemná betónová hrobka plytká 84 €

6. podzemná betónová hrobka hlboká 144 €

Výkop hrobu – zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.

1. štandardný hrob 120 €

2. prehĺbený hrob 138 €

3. detský hrob malý 36 €

4. detský hrob veľký 48 €

5. podzemná betónová hrobka plytká 96 €

6. podzemná betónová hrobka hlboká 156 €
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Klasifikácia produkcie:

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom
zariadení do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia 7,20 €/deň

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Dňom účinnosti Cenového výmeru č. 1/2013 sa zrušuje Cenový výmer č. 7/2011 zo dňa 13. 12. 2011.

Cenový výmer nadobúda účinnosť dňa 15. januára 2013

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda
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