III. ODDIEL

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB
stavba slúžiaca na jeden

účel

Príloha

č.:

@3]- Rodné čislo

@TI-IČO

/

§J- Obec
@il - Ulica a číslo domu

~ - Číslo súpisné

~ - Názov katastrálneho územia

~ - Čislo parcely

~ - Právny vzťah
vlastn Ik

bezpodielové

[!!] - Počet spoluvlastnikov

/

[g] - Spoluvlastnik určený dohodou

áno

(Vyznačí sa X)

~ - Dátum vzniku daňovej povinnosti

[E] -Dátum zániku daňovej povinnosti

~ - Druh stavby
(Vyznač; sa

X)

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleniky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využivané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
dl samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
e) využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

n stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou

gi

činnosťou

ostatné stavby neuvedené v pismenách al až f)

@]- Výmera zastavanej plochy (u spoluvastníkov vo výške Ich spoIuvastnickeho podielu) zaokrúhlená na celé In' nahor
[j2] - Počet nadzemných a podzemných podlaži okrem prvého nadzemného podlažia
fiSl- Celková výmera podlahových plôch (u spoluvlastnikov vo výške ich spoluvlastniekeho podielu)
~

zaokrúhlená na celé mZ nahor

~ - Výmera podlahových plôch oslobodených od dane (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
zaokrúhlená na celé m2 nahor

Poznámka:

~/02005812012-722

nájomca

[!Q]- Rodné číslo manžela/manželky

~ _ Spoluvlastníctvo (Vyznač; sa X)
podielové

správca

nie

užívateľ

.

III. ODDIEL

PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB
stavba slúžiaca na viaceré

účely

Príloha

č.:

~- Rodné čislo

@TI-IČO

/
~-Obec

@il - Ulica a číslo domu

~ - Čislo súpisné

'071Čislo parcely
~

~ - Názov katastrálneho územia

r;;;;108 - P'
ravny vzťah (Vyznač/ sa X)

Ô

vlastník

Ľ:Q]-

~ - Spoluvlastnictvo
podielové

bezpodielové

(Vyznač; sa

Rodné

nájomca

čislo manžela/manželky

X)

I2!J -Počet spoluvlastníkov

správca

/
~ - Spoluvlastník určený dohodou
áno

nie

(Vyznačí

sa X)

o] - Popis stavby
~ - Dátum vzniku daňovej povinnosti

~ - Výmera zastavanej plochy

~ - Dátum zániku daňovej povinnosti

(u spoluvlastnikov vo výške ich spoluvlastniekeho podielu) zaokrúhlená na celé m' nahor

'i7l- Výmera podlahových plôch (u spoluvlastnikov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
~

zaokrúhiená na celé m' nahor

G§J -Výmera podlahových plôch oslobodených od dane (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
zaokrúhlená na celé mZ nahor

~ - Výmera podlahových plôch určených na rôzne účely v m' (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu. skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využiva né na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
c) stavby

rekreačných

a záhradkárskych chát a

domčekov

na individuálnu rekreáciu

dl samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo použiva né na tieto účely, postavené mimo bytových domov
) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetíke, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
e využivané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú admínistratívu

Q stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú

činnosť, skladovanie
činnosťou

a administratívu

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
g) ostatné stavby neuvedené v pismenách a) až f)

~ - Počet nadzemných a podzemných podlaži okrem prvého nadzemného podlažia
Poznámka:

L

MF/02005812D12-722

užívater

.

