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1. „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za 

predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ 

Povinnosť podať daňové priznanie majú  fyzické aj právnické osoby, ak v priebehu 

roku 2016: 

 nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2017 sú zapísaní v katastri nehnuteľností (nadobudnutie 

neznamená len kúpou, ale aj darovaním, dedičstvom, skolaudovaním nehnuteľnosti...), 

 predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2017 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností, nastali také 

zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov) 

 ZMENY: stavebné úpravy (zúženie pôdorysu, nadstavby poschodí a pod.), skolaudovanie v r.2016, 

zmeny charakteru pozemku, zmena v nájme pozemkov (nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej 

5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností. 

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. 

Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), je povinný podať daňové 

priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane do 31. 1. 2017. 

 

2. Daň z motorových vozidiel za rok 2016 v roku 2017  Termín do 

31. 1. 2017 (podanie DP aj zaplatenie dane) 

 

Ktoré vozidlá podliehajú dani z MV 

 motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M (M1 – osobné automobily,  M2 a M3 – autobusy), N 

(N1 až N3 – nákladné vozidlá) a O (O1 až O4 – prípojné vozidlá) L1e až L7e - motocykle, trojkolky, 

štvorkolky, 

 

 ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých 

plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov. 

Pozn.:  Daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel nepodlieha motorové vozidlo, ktoré je 

evidované mimo územia Slovenskej republiky,  

Sadzby dane: 

Napríklad vozidlo s objemom nad    900 do 1 200 cm3 -  ročná   sadzba dane je 80 eur, nad 1 200 
do 1 500 cm3 – ročná   sadzba dane je 115 eur či nad 1 500 do 2 000 cm3  - ročná   sadzba je 148 
eur. 

Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla nasledovne: 

Ročná sadzba dane sa zníži o: 

 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, 

 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 37. do konca 72. kalendárneho mesiaca), 

 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (od 73. do konca 108. kalendárneho 
mesiaca). 
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Ročná sadzba dane bez úpravy: 

 sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 109. mesiaca do konca 144. 
kalendárneho mesiaca).   
Ročná sadzba dane sa zvýši o: 

 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (od 145. mesiaca do konca 156. kalendárneho 
mesiaca), 

 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie 
vozidla. 

 

Ktoré vozidlá nepodliehajú dani z MV  

 vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,  

 vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností – takéto vozidlo nie je určené na 

prepravu, ale na vykonávanie špeciálnych činností, a v osvedčení o evidencii časť I a 

osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo (napr. autožeriav).  

  

Kto je daňovníkom dane z MV 

 držiteľ vozidla,  ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I (t. j. malý technický preukaz)  a 

osvedčení o evidencii časť II (t. j. veľký technický preukaz) daného vozidla, ak používa vozidlo 

evidované v SR na podnikanie, 

 má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo 

 používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo 

bola zrušená, alebo 

 používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na 

podnikanie. 

 

Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. 

Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie. 

Oznamovacia povinnosť  

Daňovník je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane zánik daňovej povinnosti po 

uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote do 31. januára 2017. 

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra 2015 (spätne), ak v celom zdaňovacom období roku 2016 

 vozidlo nespĺňalo podmienku predmetu dane z motorových vozidiel, 

 vozidle nebolo účtované, 

 vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii, alebo 

 u vozidla neboli uplatňované výdavky spojené s jeho používaním. 

V zmysle citovaného ustanovenia, daňová povinnosť zaniká iba vtedy, ak u daňovníka boli splnené v 

zdaňovacom období roku 2016 vyššie ustanovené podmienky. 

S pozdravom, 

Bc. Straková Dáša LL.M.  MBA 

 
 
1 Predložený materiál má informatívny charakter a nenahradzuje v žiadnom prípade odbornú konzultáciu. Pri riešení 
konkrétnych prípadov sa neváhajte obrátiť na našu kanceláriu. 
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