
Oznam Obce Kysucký Lieskovec k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností  

Aktuálny oznam :  Príslušným správcom dane z nehnuteľností je obec , v územnom obvode ktorej sa 

nehnuteľnosť nachádza. To znamená , že Obec Kysucký Lieskovec je príslušným správcom dane pre 

všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Kysucký Lieskovec. 

 Oznamovacia povinnosť – fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane do 30 
dní všetky zmeny , ktoré majú vplyv na výšku dane (nadobudnutie nehnuteľností, vydanie 
stavebného alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu využitia stavby, zmena druhu pozemku, 
zmena výmery, zánik vlastníctva a pod.)  Pri vzniku alebo zániku daň. povinnosti  má oznamovaciu 
povinnosť ten, kto nehnuteľnosť predal alebo daroval , ale aj ten kto nehnuteľnosť nadobudol, teda 
k jednej právnej skutočnosti sa viaže oznamovacia povinnosť minimálne dvoch osôb. Oznámenie 
zmeny sa podáva písomne. Tlačivo si môžete stiahnuť v časti Dokumenty – Daň z nehnuteľností. 

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností :  

- daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Kysucký Lieskovec   

-daňovník , u ktorého došlo oproti predchádzajúcemu roku k zmene vo vlastníctve 

nehnuteľností(kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo ,zmena účelu využitia, vydanie stavebného 

povolenia, kolaudácia a pod.). 

- daňovníci, u ktorých zmeny nenastali, daňové priznanie nepodávajú a daň im bude vyrubená 

platobným výmerom. 

 

Ako sa podáva daňové priznanie: 
- daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. Januáru zdaňovacieho obdobia                                    

-podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade, alebo 
stiahnuť v časti Dokumenty – Daň z nehnuteľností. 

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie : 

- daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. Januára zdaňovacieho obdobia 

- vyplnené daňové priznanie treba doručiť na Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci osobne, príp. 

poštou. 

Potrebujete : 
- výpis z listu vlastníctva 

- podľa okolností – kúpno – predajnú zmluvu , osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný 
doklad o prevode vlastníctva nehnuteľností 

Vyrubenie dane :  Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená 

daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi platobný výmer, v ktorom bude mať uvedenú výšku 

dane a postup úhrady dane. Upozornenie :  Za nesplnenie niektorej z uvedených povinností alebo za 

ich splnenie po lehote určenej zákonom môže správca dane uložiť pokutu. 

 

 

Zákon č.563/2009 Z.z.  o správe daní /daňový poriadok/ 

Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Kysucký Lieskovec č.6/2015  o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný 

odpad 

 



Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:  
 

1. Predaj nehnuteľnosti 
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  
k nehnuteľnosti 

2. Kúpa nehnuteľnosti 
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k 
nehnuteľnosti 
V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy 

3. Dedičstvo 
Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo 
rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí 
nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného 
osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. 

4. Darovanie  
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k 
nehnuteľnosti 

5. Stavebný pozemok  
Predložiť právoplatné stavebné povolenie 

6. Kolaudácia stavby  
Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru 
zastavanej plochy stavby 

7. Odstránenie stavby  
Predložiť právoplatné búracie povolenie 

8. Zmena užívania stavby  
Predložiť doklad o zmene užívania stavby 

9. Zmena charakteru pozemku 
Predložiť výpis z listu vlastníctva 

10. Dražba 
Predložiť osvedčenie o priebehu dražby 

  

Oznamovacia povinnosť k poplatku za KO 

Obec Kysucký Lieskovec upozorňuje občanov na splnenie oznamovacej povinnosti na poplatok za KO 
do 31.1. bežného roka 

Oznamovaciu povinnosť majú: 

 fyzické osoby s trvalým pobytom v obci alebo prechodným pobytom v obci, 
 fyzické osoby, ktoré majú na území obce oprávnenie užívať (sú vlastníkmi)  byt, nebytový 

priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou a pozemky na iný 
účel ako na podnikanie (okrem lesného pozemku a vodnej plochy) 

 fyzické osoby, ktoré užívajú na území obce byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej 
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou a pozemky na iný účel ako na podnikanie (okrem 
lesného pozemku a vodnej plochy) 

 právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať (sú vlastníkmi) alebo užívajú nehnuteľnosti na 
území obce na iný účel ako na podnikanie 

 podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území obce  na účel 
podnikania. 


