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1. Daň z nehnuteľností 

Povinnosť podať daňové priznanie majú z nehnuteľností fyzické osoby alebo 

právnické osoby, ak v priebehu roku 2015: 

 nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2016 sú zapísaní v katastri nehnuteľností 

(nadobudnutie neznamená len kúpou, ale aj darovaním, dedičstvom, skolaudovaním 

nehnuteľnosti...), 

 predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2016 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.2015, 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 1. 2. 2016. 

 

2. Daň z motorových vozidiel za rok 2015 v roku 2016  

Termín do 1.2.2016 (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,  

 

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 



 
 

 
 
 

Strana 2 
 

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. 

Zánik daňovej povinnosti  

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo: 

 k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie, 

 k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, 

 zániku daňovníka bez likvidácie, 

 k zmene držiteľa vozidla, 

 k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla 

osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. 

pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom, 

 k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ. 

Zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní; uvedené sa nevzťahuje 

na daňovníka, zamestnávateľa. 

Oznamovacia povinnosť  

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, 

daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká. Vznik aj  zánik daňovej povinnosti 

daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.  

Povinnosť oznámiť zánik daňovej povinnosti 

Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru 

predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia 

vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo 

použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o 

vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli 

uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť 

správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového 

priznania. 
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3. Minimálna mzda od 1.1.2016 

Minimálna mzda  od 1.1.2016 je 405 €. Minimálny hodinový zárobok je 2,328 €.  
V prípade, že nemáte žiadne dieťa a uplatňujete si nezdaniteľnú položku, zdanenie zo 

sumy 405 € bude vyzerať takto: 

 

 

Minimálnu mzdu je možné mať aj vyššiu. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú 

vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. 

Výpočet mzdy je len orientačný. To, koľko v čistom dostanete závisí aj od počtu detí a 

taktiež faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane.  

 

Stupne náročnosti práce pre rok: 2016 

Existujú niektoré profesie, ktoré sú charakterom práce náročnejšie ako iné. Existujú však 

niektoré profesie, ktoré majú vyšší koeficient minimálnych mzdových nárokov. Podľa 

zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce: 

 

1. stupeň náročnosti práce: Patria sem základné manipulačné alebo prípravné práce, 

ktoré sú podľa určitých postupov alebo pokynov nadriadeného. Väčšina prác, pri ktorých 

zamestnávatelia uplatňujú minimálnu mzdu patrí do prvého stupňa. (upratovačka, 

operátor výroby) 

2. stupeň náročnosti práce: Spadajú tu rutinné odborné práce alebo práce s hmotnou 

zodpovednosťou. Ďalej tu môžeme zaradiť jednoduché remeselné činnosti alebo práca v 

zdravotníctve. (administratívny pracovník, predavačka) 

Druh Zamestnanec Zamestnávateľ

         

 Zdravotné poistenie   3 € (0,7%)   7,50 € (1,7%)  

 Sociálne poistenie   38,02 € (9,4%)   102,05 € (25,2%)  

 Daň z príjmu (19%)   8,92 €     

Superhrubá mzda:    515 €

 Čistá mzda   355,01 €    

 Stupeň náročnosti  Koeficient Minimálna mzda 

1 1 405,00 €

2 1,2 486,00 €

3 1,4 567,00 €

4 1,6 648,00 €

5 1,8 729,00 €

6 2 810,00 €
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3. stupeň náročnosti práce: Menej zložité agendy. Spadajú tu aj rôzne druhy tvorivých 

remeselných prác. Do tretieho stupňa patria aj práce, kde zodpovedáte za zdravie iných 

osôb alebo práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu. (zdravotná sestra) 

4. stupeň náročnosti práce: Rôzne odborné agendy a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú 

psychickú námahu. Zaraďujú sa tu práce poskytujúcu zdravotnú starostlivosť. Do 4. 

stupňa náročnosti práce spadajú aj manažérske a riadiace funkcie. (oblastný manažér, 

hlavný účtovník) 

5. stupeň náročnosti práce: Koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce 

zvýšenú psychickú odolnosť. 5 stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde 

je nutné dodržiavať zložité postupy.(manažér výroby) 

6. stupeň náročnosti práce: Tvorivé úlohy, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom. 

Vyžadujú si vysokú mieru zodpovednosti, ktoré môžu mať pre spoločnosť významný 

dopad. (výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ) 

 

S pozdravom, 

 

Straková Dáša 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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