
 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Jur 
 

občianske združenie 
 

 

AJ VAŠE 2 % Z DANÍ MÔŽU POMÔCŤ K: 

 

• vyššej bezpečnosti obyvateľov Svätého Jura 

• zapojenia detí a mládeže do zmysluplných aktivít 

• vytvoreniu zábavných akcií pre Vaše deti – MDD, otvorená zbrojnica počas hodov 

• šíreniu osvety ako konať v nebezpečných situáciách ohrozujúcich zdravie a majetok 

ľudí – napr. požiare, povodne, záchrana človeka 

• zachovaniu Dobrovoľného hasičského zboru vo Svätom Jure 

 

 

Prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia prostredníctvom poukázania 1% (2%) 

daní z príjmu za rok 2018. V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 

2018, prosím uveďte ako prijímateľa naše občianske združenie  

Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Jur 

Prostredná 29/92 

90021 Svätý Jur 

IČO 001774740307 

IBAN SK2809000000005109324343.  

 

Naše občianske združenie funguje ako samostatná zložka Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

SR, ktorá združuje všetky dobrovoľné hasičské zbory na území Slovenska.  

 

 

ĎAKUJEME ! 

 

Kontakty  
 

Marián Grančič, predseda DHZ Sv.Jur     

0903 226 343        

Andrej Herman, veliteľ DHZ Sv.Jur 

0910 613 978 
 



 

Postup 

 

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška 

v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej 

osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, 

poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na 

jedného prijímateľa. 

 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a 

zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške 

minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí 

v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.  

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a 

zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 

0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, 

že poukazuje 2% z dane.  

 

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% 

(2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového 

priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam 

analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich 

prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane 

poukázať.  

 

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu 

občianskemu združeniu, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.  

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na 

Váš daňový úrad. Zoznam nájdete tu 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-

prislusnost  

a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.  

 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, 

aby previedol poukázané sumy v prospech Vami vybraných prijímateľov.  

 

Ďakujeme! 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
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