
                                               

   

UPOZORNENIE PRE DAŃOVNÍKOV 

ROK 2019 

Obec Pružina,  ako správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom 

dane z nehnuteľnosti a dane za psa, u ktorých v priebehu minulého 

roka 2018 (t.j. od 01.01.2018 do 31.12.2018) vznikla alebo zanikla 

daňová povinnosť (t.j. kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, 

nájomná zmluva, ukončenie nájmu, vydané stavebné povolenie, 

vydané kolaudačné rozhodnutie, vybudovaná drobná stavba) k 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Pružina sú 

povinní  v zmysle zákona č. 582/2004 Zb.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov  podať riadné alebo čiastkové daňové 

priznanie do 31.januára 2019. 

K podaniu daňového priznania -  dane z nehnuteľnosti je potrebné 

predložiť Rozhodnutie o povolení vkladu (originál) z Okresného 

úradu, katastrálny odbor Považská Bystrica, príp. list vlastníctva, 

nájomnú zmluvu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie… 

Daň za psa -  ak vlastníte psa   staršieho ako 6 mesiacov  a príp. 

daňová povinnosť za psa zanikla ste povinní  podať daňové 

priznanie!!! 

 

 

 

 



Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území 

obce Pružina bol na rok 2019  schválený vo výške: 22,00/osoba/rok. 

 

Obec Pružina upozorňuje občanov, že v zmysle § 80 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov sú povinní nahlásiť všetky zmeny skutočnost (vznik, zmenu 
a zánik poplatkovej povinnosti) najneskôr do 30 dní, od kedy  zmena 
nastala!    
 

Ak daňovník žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku za 
komunálny odpad je povinný ku žiadosti predložiť požadované 
doklady. Žiadosť a doklady v zmysle VZN č. 4/2016 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a Dodatku č. 1/2017 k tomuto VZN je potrebné 
doručiť na OU v Pružine do 31.01.2019!   

 

(Dokumenty a tlačivá sú  zverejnená na stránke obce www.pruzina.eu)    

 
V prípade potreby kontaktujte zodpovedného zamestnanca: D. Mikulová, č.tel.  
042/4358731, kanc. č. 4)  

 

 

 

 



 


