O B E C PAVČINA LEHOTA
____________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 13/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
na území obce PAVČINA LEHOTA

Návrh tohto nariadenia (VZN) vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 16.11.2012.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa

04.12.2012.

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Pavčinej Lehote dňa 04.12.2012. pod č. :
11/2012.
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce PavčinaLehota

dňa : 06.12.2012.

VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2013

za obec : Miroslav ŠČASNÝ

Obecné zastupiteľstvo obce Pavčina Lehota na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach

a

miestnom

odpady v znení neskorších predpisov

poplatku

za

komunálne

v y d á v a

pre
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toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 13/ 2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce PAVČINA LEHOTA

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Pavčina Lehota:
a) ukladá miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka
c) ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku
a odpustenie poplatku.
(1) Obec Pavčina Lehota ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
(2) Obec Pavčina Lehota ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).
(3) Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň
za nevýherné hracie prístroje a pre miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad je kalendárny rok s výnimkami upravenými v ust.§ 90 ods.3 až 6 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len “zákon o miestnych daniach“).

ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností

§2
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)

Daň z pozemkov
§3
(1) Hodnota pozemkov na území obce Pavčina Lehota v členení do skupín podľa § 6 ods.1
zákona o miestnych daniach je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

0,1666
0,0375
1,32
1,32

EUR/m2
EUR/m2
EUR/m2
EUR/m2

0,07
6,64

EUR/m2
EUR/m2

.
§4
Sadzba dane
(1) Ročnú sadzbu dane z pozemkov sa v súlade s § 8 ods.2 zákona o miestnych daniach
správca dane určuje na celom na území Obce Pavčina Lehota pre jednotlivé skupiny
pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1 % zo základu dane
2 % zo základu dane

0,4 % zo základu dane
0,4 % zo základu dane

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1 % zo základu dane
e) stavebné pozemky
0,5 % zo základu dane

Daň zo stavieb
§5
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb sa v súlade s § 12 ods.2 zákona 582/2004 Z. z. na celom

území Obce Pavčina Lehota určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:
0,03 EUR
a) stavby na bývanie a ost.stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
2
za každý aj začatý m zastavanej plochy na
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
0,07 EUR
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
2
za každý aj začatý m zastavanej plochy na
0,33 EUR
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
2
individuálnu rekreáciu za každý aj začatý m zastavanej plochy na
0,13 EUR
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené
2
mimo bytových domov za každý aj začatý m zastavanej plochy na
0,33 EUR
e) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
2
vrátane stavieb na vlastnú administratívu za každý aj začatý m
zastavanej plochy
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
2
činnosťou za každý aj začatý m zastavanej plochy
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) za každý aj začatý
2
m zastavanej plochy (altánok,kôlňa,dreváreň,dielňa pre vlastnú potrebu)

0,33 EUR

0,03 EUR

(2) Správca dane podľa odseku 1 tohto ustanovenia pri viacpodlažných stavbách, zvyšuje za
každé ďalšie nadzemné podlažie pri bode f) (stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou) o 0,33 EUR/m2.

Daň z bytov
§6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z bytov je pre byty a nebytové priestory nachádzajúce sa
v bytových domoch 0,03 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového
priestoru.
§7
Spoločné ustanovenie pre daň z nehnuteľnosti
(1) Správca dane znižuje daň zo stavieb, daň z bytov a daň z pozemkov, ktorých
vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov alebo občania s preukazom ZŤP a majú trvalý pobyt
na území obce Pavčina Lehota nasledovne:
a) občania a ZŤP občania žijúci v samostatnej domácnosti a v samostatnom dome 50 %
b) občania a ZŤP občania žijúci v spoločnej domácnosti (uplatňuje iba 1 osoba)
25 %

Daň za psa
§8
Povinnosti daňovníka
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§9
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je

7,00 EUR

Daň za predajné automaty
§ 10
Sadzba dane
Sadzba dane je:
1. za jeden predajný automat a kalendárny rok
2. za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje

67,00 EUR
200,00 EUR

§ 11
Oznamovacia povinnosť a spôsob identifikácie predajných hracích automatov
(1) Daňovník je povinný podať písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať presné označenie
prevádzkovateľa, začiatok prevádzky a počet prevádzkovaných predajných automatov,
výrobné číslo predajného automatu, akú skladbu tovaru predajný automat ponúka a označenie
miesta, kde bude predajný automat umiestnený.
(2) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa,
- adresa,
- dátum začatia prevádzkovania.

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je

20,00 EUR.

§ 13
Oznamovacia povinnosť a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
(1) Daňovník je povinný podať písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať presné označenie
prevádzkovateľa, začiatok prevádzky a počet prevádzkovaných nevýherných hracích
prístrojov, typ a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja a označenie miesta, kde bude
nevýherný hrací prístroj umiestnený.
(2) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto
údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa,
- adresa,
- dátum začatia prevádzkovania.

§ 14
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za
nevýherné hracie prístroje
(1) Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje vyrubuje správca dane jedným rozhodnutím každoročne podľa stavu k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie.
(2) V prípade vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia pri dani za psa,
dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje správca dane vyrubí daň na
základe čiastkového priznania.

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 15
Vymedzenie verejného priestranstva a osobitného užívania
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vedené na
listoch vlastníctva Obce Pavčina Lehota, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) štátne a všetky miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od
krajnice po krajnicu
b) vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na
celom území obce Pavčina Lehota
c) námestie pri obchode Jednota
d) všetky neknihované parcely v intraviláne obce
e)
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie autobusov
a motorových vozidiel v obci Pavčina Lehota sú:
a) námestie medzi predajňou Jednota a Osvetovou besedou
b) pozdĺž cintorína od dopravnej značky smerom k objektu ASIK
P o z n á m k a: Platí zákaz pretáčania motorov pri parkovaní.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia
c) umiestnenie predajného zariadenia
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e) umiestnenie skládky (napr. tuhých palív, stavebného materiálu)
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
g) dočasné parkovanie
§ 16
Sadzby dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň je:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
3,32 EUR
b) za umiestnenie stavebného zariadenia

1,66 EUR

c) umiestnenie predajného zariadenia

3,32 EUR

d ) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií
c) za umiestnenie skládky

0,17 EUR
0,17 EUR

f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska- nad 24
hodín
0,03 EUR
g)dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom verejnom priestore
do 24 hodín
- osobný automobil
- autobus
- nákladný automobil
- náves, príves

1,66 EUR
3,32 EUR
3,32 EUR
1,66 EUR

§ 17
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane
(1) Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania
verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na
predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č.1 nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti
a náležitosti oznamovacej povinnosti.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť ihneď každú skutočnosť, ktorá ,má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v
Pavčinej Lehote skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné
priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

Daň za ubytovanie
§ 18

Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie

0,50 EUR za osobu a prenocovanie.

§ 19
Náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie
(1) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive , ktoré je uvedené v prílohe č.2 tohto
nariadenia.
(2) Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko
ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe
ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku
daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.
(3) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude
uvedená sadzba dane za prenocovanie, počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje
platiteľa dane a podpis prijímateľa za platiteľa. V prípade použitia dokladu z registračnej
pokladne do knihy ubytovaných zapísať číslo dokladu a dátum.
(4) Platiteľ dane odvedie daň správcovi dane nasledovným spôsobom:
- na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č. 3 tohto VZN písomne oznámi správcovi
dane výšku vybratej dane za kalendárny štvrťrok do 10 dní po uplynutí štvrťroka,
v ktorom bola daň vybratá,
- do 15 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banke

Slovensko a.s., číslo účtu 8130085002/5600, VS: 133006, KS: 1144.
(5) Oslobodené od dane za ubytovanie sú osoby:
a) do 15 rokov
b) nad 65 rokov

ČASŤ TRETIA
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
.
§20
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku podľa § 78 ods. 1 pis. ,a) za drobný stavebný odpad je:
0,0166 EUR za kg
(2) Sadzba poplatku za komunálny odpad podľa ods. 1 pis., b) je:
0,02739 EUR za osobu a deň
Určenie poplatku podľa § 79 ods., 2 pis., a).
a) Fyzické osoby s trvalým a prechodným bydliskom počas celého roka v obci 10,- EUR
( 0,02739 x 365 dní )
b) Fyzické osoby , ktoré majú v obci intravilánu nehnuteľnosť so stavbou ( neobývaná stavba
rodinný dom, chalupa, rekreačná chata iná stavba, )
5,- EUR
( 0,02739 x 183 dní )
c) Fyzická osoba ktorá má v intraviláne obce nehnuteľnosť – pozemok
2,46 EUR
( 0,02739 x 90 dní )
d) Fyzická osoba – ubytovateľ podľa §79 ods.2 pis., b, ods.3 pis., b , a § 77 ods.,2 pis., b,
(jedna izba sa počíta za obsadenie dvoma osobami s prechodným ubytovaním - hosť)
3,30 EUR
( 0,02739 x 121 dní x počet izieb x 2 osoby )
podľa §79 ods. 3 pis.,a)
e) Podnikateľ v pracovno- právnom vzťahu za jedného zamestnanca
( 0,02739 x 365 dní x priemerný počet zamestnancov )

10,- EUR

Poznámka: DSO sa ukladá podľa pokynov Obecného úradu na určenom mieste.
Poplatok sa vyberá pri ukladaní DSO.
(3} Poplatok vyrubí obec rozhodnutím
(4) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní oznamovaciu
povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote a o vrátenie poplatku alebo jeho
pomernej časti písomne požiada.
(5) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce. Túto skutočnosť preukáže poplatník najneskôr do 20.12. zdaňovacieho obdobia
relevantným dokladom:
- Potvrdením z miestne príslušného úradu (evidencia obyvateľov) o vycestovaní do
zahraničia (podľa §9 zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR)
- Potvrdením o dobe pobytu v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení,
v zariadení poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby v príslušnom zdaňovacom období.

- Poplatník s trvalým pobytom v obci predloží potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci
a potvrdenie o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného
pobytu.
- Poplatník zamestnávateľa (SR) o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu
v zahraničí.
* potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry) o mieste a činnosti vykonávanej v zahraničí
- Poplatník študent ( s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
* potrebné je doložiť potvrdenie o návšteve školy a ubytovaní
* potvrdenie o štúdiu v zahraničí.
Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(6) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka .
Do nádob na odpad sa zakazuje vkladať rastlinný odpad zo záhrad.

ČASŤ TRETIA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Pavčina Lehota
prostredníctvom starostu obce a povereného zamestnanca Obce Pavčina Lehota.
(2) Miestne dane a miestny poplatok Obec Pavčina Lehota vyberá nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Pavčina Lehota
b) na účet Obce Pavčina Lehota, ktorý je vedený v Prima banke
Slovensko a.s., číslo účtu 8130085002/5600.
(3) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák.SNR č.511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
( 4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Pavčina Lehota č.8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavčina Lehota a to vrátane
všetkých jeho zmien a doplnkov č.1,2 a 3.
(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Pavčinej Lehote.
(6)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

V Pavčinej Lehote dňa: 05.12.2012
Miroslav Ščasný
starosta obce Pavčina Lehota

Príloha č.1 VZN č.13 /2012

Oznámenie
o *vzniku, *zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného
priestranstva
Daňovník
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................
Podľa § 34 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujem obci Pavčina
Lehota:
*

vznik

daňovej

povinnosť

dane

za

užívanie

verejného

priestranstva

na

umiestnenie ........................................................................, o výmere ......................, na parc. č.
............. . Doba umiestnenia od .................... do .......................... .
* zánik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva dňa .......................

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V ................................ dňa ...............
.............................
podpis daňovníka

*nehodiace sa preškrtnúť
Príloha č. 2 VZN č. 13/2012

Oznámenie
o *vzniku, *zániku platiteľa dane za ubytovanie
Platiteľ
Meno a priezvisko, titul, /názov právnickej osoby/
........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu /Sídlo firmy/
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Rodné číslo /IČO/: ......................................................

Podľa VZN č. 13/2012 a § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
oznamujem obci Pavčina Lehota:
* vznik daňovej povinnosť dane za ubytovanie od .......................................... v prevádzke
zariadenia

.............................................................,

adresa

zariadenia .................................... ................................................................................................
..................................................
* zánik daňovej povinnosť dane za ubytovanie od .......................................... v prevádzke
zariadenia

.............................................................,

adresa

zariadenia .................................... ................................................................................................
..................................................

Poučenie: Daňovník je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
V ................................ dňa ...............
.............................
podpis daňovníka
Príloha č.3 VZN č. 13/2012

/Názov a adresa platiteľa/

Obec PAVČINA LEHOTA
Obecný úrad Pavčina Lehota č.71
03101 Liptovský Mikuláš

VEC: Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie

Platiteľ dane za ubytovanie:
Názov organizácie: ........................................................................................................
Sídlo organizácie :.........................................................................................................
IČO: ...........................

DIČ: ....................... Rodné číslo: ..............................

týmto na základe VZN Obce ..............................č. ............. o miestnych daniach oznamujem
Obci Pavčina Lehota výšku vybratej dane za ubytovanie za:
......... štvrťrok roku .................... vo výške .................... EUR.
Poučenie: Platiteľ je povinný sám si vypísať toto oznámenie podľa predtlače a pravdivo
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

V ................................ dňa ...............
.............................
podpis daňovníka
Nehodiace sa preškrtnúť

