
                    Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, tel. číslo 

 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

         Mesto Sliač 

         miestne dane a poplatky 

         Letecká 232/1 

         962 31 Sliač  

 

 

 

 

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani z nehnuteľností/dani za psa/poplatku za komunálny odpad 

 

 

    Horeuvedený(á)   Vás v súlade s §79 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní žiadam o vrátenie 

preplatku na dani z nehnuteľností /dani za psa/ poplatku za komunálny odpad* za rok/roky* 

............................. spolu vo výške  ................... EUR. 

 

 Preplatok žiadam: 

 

 

    

       v  hotovosti v pokladni Mestského úradu v Sliači 

 

 

       bezhotovostne prevodom na účet IBAN: ........................................................................... 

  

 

      preúčtovať na nasledujúce zdaňovacie obdobie na úhradu poplatku za komunálne odpady 

        alebo na úhradu inej miestnej dane ** 

 

 

 *  nehodiace sa prečiarknite 

       

        **  označte krížikom  vybratú možnosť 

  

 

 

Sliač, dňa :                                       ........................................... 

                  podpis žiadateľa 

   
Poznámka: 

Podľa §98a ods. 2 zákona obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane 

a poplatku po lehote splatnosti s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov 

a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti 

s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne. Podľa § 98a 

ods. 4 zákona, ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe 

žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 

dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 

Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe podávanej žiadosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Daňový subjekt vyjadruje podpisom na tomto tlačive súhlas 

so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely daňového konania. Daňový subjekt na tomto tlačive 

potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením 

nepravdivých alebo neúplných údajov. 


