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1. Základné identifíkacné údaie spoločnosti

Obchodné meno: Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.
Sídlo: ORavská 24, 044 24 Poproč
Registrácia v OR: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I./ odd. Sro/ vl.Č.49980/V,

dna7.l0.2020

Registráda RSP: Štatút registrovaného sociálneho podniku priznaný Osvedčením
MPSVaR SR č. 302/2021_RSP zo dňa 01.02.2021, podľa ust. § 7 ods. 4
zák. Č 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v
znení nesk. predpisov

v

ICO: 53 304 870
v

ICDPH: SK2121340419

Výška vkladu: 5 000  

2. Qrgánv spoločnosti

Vainé zhromaždenie:

Valné zhromaždenie je najvyŠším orgánom spoloČnosti. Postavenie a pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva starosta obce ako štatutárny orgán jediného zakIadateFa a spoločníka
spoločnosti.

Konater:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľsa v mene spoločnosti podpisuje tak,
že k napísanému/ vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojísvoj
vlastnoručný podpis a funkciu. Konatefkou spoločnostije Ing. Iveta Komorová Kiľovská.
Konateľvykonáva svoju funkciu bezodplatne.

Dozorná rada:

Dozorná rada dohliada na činnosť RonateFa, nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných
dokladov/ preskúmava účtovné závierky/ podáva správy VZ.
Členmi dozornej rady sú: Ing. Branislav Petráš, PhD. - predseda, poslanec OZ

Ing.Eva Petrášová - člen, poslankyňa OZ
Mgr. Zuzana Bradová - člen, poslankyňa OZ

Poradny výbor:
Poradný výbor (PV) je vyšší orgán spoloČnosti/ ktorý je oprávnený rozhodovať o vnútorných
záležitostiach spoločnosti. Kdátumu 31.12.2021 boli vyhlásené vorby do PV. Kdátumu
10.01.2022 prebehli v spolocnosti Služby obce Poproč s.r.o./ r.s.p. voľby členov PV, z ktorých
2 sú znevýhodnení zamestnanci a 1 obyvateľobce Poproč.

^

ClenmiPVsú: Ing. Martina Hercegová
Ing. Ján ToporČák

Jozef Baník
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3. Maietková účasť

Základné imanie spoločnosti Je vložené z peňažného vkladu Obce PoproČ vo výške 5 000  .

w

4. Štatutárnv oreán spoloČnosti

v

Štatutárnym orgánomje konaterspolocnosti.

Spoločnosťzískala ku dňa 01.02.2021 štatút registrovaného sociálneho podniku (RSP) priznaný
Osvedčením MPSVaR SR č.302/2021_RSP podFa ust. § 7 ods. 4 zák. č 112/2018 Z. z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch.

5. Predmet cinnosti sDOIo&nosti

- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Čistiace a upratovacie sluzby

oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- textilná výroba
- odevná výroba

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteťovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovaterská činnosťvoblasti obchodu/ služieb/ výroby

- výroba bižutérie a suvenírov
prevádzkovanie Čistiarne a práčovne

- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu

prevádzkovanie vydajne stravy
- výroba potravinárskych výrobkov

poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatia
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapac'rtou do 10 lôžok

- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
vydavaterská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služíeb
spojených s prenájmom

- prenájom hnuterných vecí
- administratívne služby

činnosťpodnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- organizovanie športových/ kultúrnych a iných spoločenských podujatí
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prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiadch na regeneráciu a
rekondíciu

- služby súvisiace so skrášrovaním tela
- fotografické služby

služby požičovní
- chov vybraných druhov zvierat
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

diagnostika kanalizačných potrubía čistenie kanalizačných systémov
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

reklamné a marketingové služby/ prieskum trhu a verejnej mienky
- vedenie účtovníctva

- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
poskytovanie služieb v pornohospodárstve a záhradníctve
vyroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy/ prútia a ich úprava/ oprava a
údržba

- správa trhoviska, tržnice/ príležitostného trhu
poskytovanie služieb osobného charakteru

6. Štatútv a zamestnávanie v roku 2021

Na zaciatku svojej cinnosti t. j. od 01.07.2021 bolo zamestnaných vspolocnosti Služby obce
Popro^o. r.s.p^ 10 za^stnancov na TPP a 2 za.estnanci mimo pracovného po.eru -
dohodári. V priebehu roka 2021jeden zamestnanec dal výpoveď. Na druhej strane s'poločnosť
prijala do TPP 4 nových zamestnancov.

Stav zamestnancov k31.12.2021 bol nasledovný: 13 zamestnanci na TPP a 2 dohodári. 12
zamestnancov pracuje na plný úväzok, 1 zamestnanec pracuje na skrátený% úväzok.
? c!!kové^ fľ^^Testnancov na Tpp je 12 zamestnancov znevýhodnených podra §2 ods.
5zákonač.ll2/20182.z.

9 zamestnanci patria do skupiny fyzických osôb so zdravotným postihnutím:

5 FO bolo soclalnou Poisťovňou uznaných za invalidných ( 4 s mierou invalidity
v rozsahu od 40%-70%; 1 s mierou invafidity v rozsahu nad 70%).
4 FO nie sú uznané za invalidné, ale majú dlhodobo zdravotné postihnutie.
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Vvvoi poétu zamestnancov od 1.7.2021:

Prehľad počtu zamestnancov za jednotlivé mesiace

obdobie

stav k: 1.7.2021 31.7.2021 31.8.2021 30.9.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021

HPP 10 11 12 13 13 13 13

7. Dosahovanie pozitívneho sodálneho vplvvu

Spoločnosť Služby obce PoproČ s.r.o./ r.s.p. dosahovala v roku 2021 pozitívny sociálny vplyv
predovšetkým meraním percenta zamestnaných znevýhodnených a zraniterných osôb.

K 31.12.2021 toto percento predstavovalo hodnotu 92/31%. Zároveň si spoločnosť vytýčila
jednu zo svojich činností - poskytovanie trénerských sluzieb vTréningovom centre - pri
ktorom spoloČnosť napíňa verejný a komunitný záujem spôsobom poskytovania spoločensky
prospešnej služby podľa §2 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z.

8. Komentár k vvsledkom éinnosti

Hlavým zameraním spoločnosti bolo v roku 2021 poskytovanie služfeb voblasti stavebníctva,
realizáda projektov a finalizácia objednávok prijatých od subjektov verejnej správy, fyzických
osôb, a rovnako tak aj od právnických osôb. Rovnako ako iné spolocnosti/ ktoré existujú na
trhu len niekoľko mesiacov/ aj nasa spoločnosť si na začiatku fungovania v prvom rade
zabezpeČovala stroje/ nástroje a technológiu potrebnú na vykonávanie svojej činnosti. Okrem
toho sa zameriavala na vyhFadávanie nových odberatefov a príležitostí na trhu.
Vtomto trende chce spoločnosť pokračovať aj naďalej. Vporovnaní s minulým rokom sa
chceme zamerať na rozširovanie poskytovaných sluzieb avyužívať dostupné finančné
prostriedky na dosiahnutie našich ciefov.

9. Ekonomické ukazovatele

Vynqsy a naklady
Tržby z predaja Ylastných^toyar a sluzieb 57 683  

<

DotáciezÚPSVaR 57 082  

Výnosy z finanČnej činnosti 1650  

Výnosy spolu 116 415  

Spotreba materiálu 28 524  

Služby 7 631  

Osobne náklady (mzdy + zákonné poistenje) 96 206  

Dane^ poplatky 450  
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Odpisy a opravné položky 879  
Ostatné náklady 33  
Nakladynafinančnúčinnosť 553  
Nákladyspolu 134 276  

VH po zdanení -17 861  

Štruktúra majetku spoločnosti
DHM 9 668  
Obežný majetok: 33 909  

krátkodobé pohľadávky 10 501  .

finančný majetok (pokladňa a BÚ) 23 408  .

Majetok spolu 43 577  

Struktúra zdrojov spoločnosti
Vlastné imanie: -13 092  

. Základné Ímanie 5000 

Nerozdelený. -23i 
zisk/neuhradená strata
z min.rokov

VHpozdanení -17 861  .

Dlhodobé záväzky 35 878  

Krátkodobé záväzky 20 791  

VI azáväzkyspolu 43 577  

10. Prehľad zamestnancov v TPP - stav k 31.12.2021

Druh práce Počet zamestnancov
stavebný pracovník, zváraČ 2

1 pomocný pracovník
stayebný pracovník, murár 2

majster v stavebníctve, elektrikár
montážnytechnik. údržbár
technik/ rozpočtár
pomocná administratívna pracovníčka, 1
prevádzkarka
krajčírka/ aranžérka
tréner

technik
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^ľu^.n^SLS^rdpTi^^n\LT^!i^Jľiz-,^°ľ"?.^l.?^rl.°.!!. T!. -s úpsvaR ufavret" platnú
.^^s^^'^^^^^^
Vyrovnávacie príspevky sú poskytované na znevýhodnených zamestnancov.

Vyhodnotenie:

RSP v kalendárnom roku 2021 splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie meraterného
pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).
RSP v kalendárnom roku 2021 nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv.
(^^ac^.p^i.nno.sť v^m.ysle.§ 27 ods' 3 zákona č- 112/2018 zz. osociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch)
V prípade ^ RSP, ktorý je obchodnou spoločnost-ou alebo fvzickou o<nhn,
E^lMom, RSP plnil podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona oSE
o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.
RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom
účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
.Rs,p-vo.svoj?^ úč"tľľníctve v zmvsle§14 odsek 2 zákona ° SE osobitne sleduje činnosť
yykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.
RSP nieje povinný maťv zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú
správu overenú štatutárnym audítorom.
Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak:
1. pjls^^^^.^o^lr^,k^^od,íelovzap^ten^a^,účto}/norn období^

za ktoréje účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000   alebo
2* všetky.príj^R^v^čtovnom období^ za ktoréje účtovná závierka zostavená,

presiahnu 500.000  

RSP sa vzmysle §5odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a vzmysle základného
dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po
zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie meraterného PSV
?!^ľi.ka.l.!ľ-diá.rnorľ,.roku ?021 nemenil %-nu vyšku zisku/ ktorú sa zaviazal používaťna
dosiahnutie hlavného cieľa.

(^^,ac!a^^no^v^.ysl^§ 27 ods'3 zákona č' 112/2018 z-z- osociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch)

^ ^!^^ ^ ^ ^Ií^Í^^ [^.2^ .".e.v^'žil^ervÍsné.p?)uk-?!kY
^p ^l^j^ ^ ^ ^l^^^^ ^^ ^Í ^^I^^dsVa^ib^3pf^nÍ0^nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní
"SP vyhlasuje, že v kalendarnom roku 2021 neprijal verejné prostrj'edky (ak nešlo o
p^^^^w0^ zakT°SE)podra osobitnvch PredP-
^trér<°J)rJ!^Lé n^dL!leJ31°-nLteľJ_s!túčel,na a.ké sa. T" poskytovala podporTvo
forme dotácie, nenávratného financného príspevku alebo podmienecne vratného
fínančného príspevku.

^o'ní^^^\^ln^\^n^z^^'^p^^^^n'éz^i^oli2^p^^i
vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli:
1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet

zamestnancov RSP a zároveň
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2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP/
príčom

3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy
(podmienky musia byťdodržané kumulatívne)

RSP vyhlasuje/ že v kalendárnom roku 2021 nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných
ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumíe cena bežne používaná v
mieste a Čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery
opotrebenía predmetného pfnenía).

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 vyplácal mzdu najmenej v sume/ ku ktorej
sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného
predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona Č. 5/2004Z. z. v znení zákona č. 112/2018Z. z.)
RSP vyhlasuje, že nevyuíil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona
oSE.

RSP odoberal v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby od závislei osobv. ktorá
/

nie Íe reeistrovanvm sociálnvm podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že splňa vynimku na
odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby/ ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5,
písmeno d zákona o SE.
RSP dodával v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby závislei osobe, ktorá ie
právnickou osobou a nie ie registrovanvm sodálnvm podnikom. RSP zároveň vyhlasuje,

/

že spÍňa výnimku na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby/ ktorá je právnickou
osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno d zákona o SE.

RSP dodával v kalendárnom roku 2021 tovary alebo služby závislei osobe, ktorá ie
fvzickou osobou.
RSP si v kalendárnom roku 2021 nevzal úver alebo pôŽičku od závislei osobv.
RSP vyhlasuje/ že v kalendárnom roku 2021 nedosiahol zisk, z ktorého 100 % po
zdanení použil v zmysle základného dokumentu nasledovne:

I. na plnenie daňových povinnostía iných zákonných platieb/
ii. na doplnenie rezervného fondu,

lii. na uhradenie neuhradenej straty z minulych období do sumy daňovej? ?.

straty (ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný
pozítívny sociáiny vplyv výlučne nehospodárskou čmnosťou^ môže týmto
spôsobom použiť zisk najdlhšie pocas piatich rokov ocfo dňa príznania
štatútu registrovaného sociálneho podniku),

iv. na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

RSP v/htasuje/ že v kalendárnom roku 2021 nemal nedoplatky ooistného na povinné
verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných Drísoevkov na
starobné dôchodkové sporenie a na dani. ktorej správcom je daňový úrad alebo colný
úrad.

8



11. Predpokladanv vvvoi RSP

Spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o./ r.s.p. má v roku 2022 v pláne naďalej napíňať svoj
hlavný cieľ a meraterný pozitívny sociálny vplyv/ ktorým je Íntegrácia znevýhodnených a
zraniterných osôb na trh práce.

Zároveň má v pláne rozširovať portfólio svojich služieb reagovarum na potreby
miestneho trhu - požiadaviek obyvatefov obce a blízkeho okolia.

Podra možností sa bude spolocnosť zapájať do vyhlásených výziev a grantových schém
za účelom obstarania strojovo-technického vybavenia a zlepšenia pracovných podmienok
zamestnancov. Prioritou je obstaranie nákladného auta/ ktoré by výrazne prispelo k logistike
prevozu zamestnancov na stavbyako aj stavebného materiálu. Zároveň by umožnilo realizovať
zákazky aj v okolitých obciach.

Medzi priority spoločnosti patrí aj zabezpečenie profesionálneho rastu jej
zamestnancov vzáujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Doposiaľ zamestnanci
absolvovali nasledovné kurzy a školenia: lešenár, sadrokartón/ zateplenie/ cenotvorba. V roku
2022 umozní svojim zamestnancom zvyšovať ich kvalifíkáciu účasťou na ďalších kurzoch
a Školeniach.

V Poproči, dňa 10.06.2022

Spracovala: Ing. Martina Hercegová

Schválila: Ing. Iveta Komorová Hiľovská/ konateľspotoČnosti

12. Príloh

/IYÚčtovná závierka 2021

Poznámky
DPPO 2021
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UZMUJv14_1

r UCTOVNÁ ZÁVIERKA
v ff y v

nr r

Uč MÚJ
mikro účtovnej jednotky

zostavená k 31.12.2021

^SÍ""é-ú<?.a -s=^ !!^"áyaJÚ,vprav0' ost-atné údaje sa píšu zrava- Nevyplnené riadky sa ponechávajúprózdnZ
Údaje sa^vyplňajú paličkovým pfsmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou. ato^emoualebo tmavomodrDu farbou.
ÄÁ B Č D f F S H í J K IMMOPQRŠTÚVXÝŽ 01 2 3 '45 ~6"7~8"9
Daňové identifíkaäné čfsto Účtovná závierka

*

Mesiac Rok

2121340419 od O 1 2021X riadna
IČO Za obdobie

do 12 202153304870 mimoriadna

SK NACE Bezprostredne od O1 2020priebežná predchádzajúce43.39.0 obdobie(vyznačí sa x) do 12 2020
Priložené súôasti účtovnej závierky

" ÄS-11-01' x Äiskoy,a,strát(ÚČMÚJ2-01> ^ Po^ky(Ú6MÚJ3-01)(y celých eurách) (vcelých eurách) (v celých euróch alebo eufočentoch)
Obchodné meno (názov) úôtovnej jednotky

Služby obce Poproô s r o r s p. . .

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

Čfslo
OĽ ŠAVSKÁ 2 4
PSČ Obec

04424 POPROČ
Označenie obchodného registra a 5fslo zápisu obchodnej spoločnosti
Spoločnosť j e z a p í s a n á v Obchodnom

registri Okresného d Koš i c e 1
/

s u u o d d
Telefónne číslo Faxové äíslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa: Schválená dňa: ^SfsS^^Í^^ štatutárnRho orgánu účtovnej jednotky
22.03.2022 23.03.2022 S^aJ^?^°,rgán.u ^ovnejíednoíky'atebo

podpisový záznam fýzickej osoby. ktoräje'účtovnóujednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo OdUačok prezentačnej pečiatky daňového úradiL ^JMF SR S. 18008/2014 Generované z FDF - OMEGA www O 8 s k Strana*



UZMUJv142

n DIČ 21213404 1 9 jjičo 53304870 ~1Súvaha
f f

ac MÚJ1 - 01

Onia- STRANAAKTÍV Ďfalo
ianle Bežné úétovné obdoble Bezprostredne predchádzajúce

riadku
a b účtovné obdoble

c Netto 1 Netto 2
SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 14 01 43577 4802
NeobeŽný majetokA.
r. 03 +r. 04+ r. 09 02 9668
Dlhodobý nehmotný majetok (012,013,A.I.
°14' °15' °1?' 01?(" Ó41> ó51)-/072.073, 03
074, 075. 079, 07X, 091, 093; 095A/

Dlhodobý hmotný majatokA.ll.
súčet (r. 05 až r. 08) 966804

A.11.1. Pozemkya stavby (021 031,042A, 052A) 05-/081,092A,094Ä,095A/

Samostatné hnutefné ved a súbory2. ^UJeLnJ^Y?FÍÍO^'.02x.',042A'052A)- 1 °6 9668,082. 08XA, 092Á, 094A, Ó95A/

Ctetatný dlhodobý hmotoý majetok (025,3.
°26' °2?' 02XI. 032L042Ä' 052A) - ,085, | 07
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

Opravná položka k nadobudnutému4. 08majetku (+/- 097) - /+/- 098,

Dlhodobý flnanfiný majetokA.lll. 09súčet (r. 10 až r. 13)

Podielovécennépapiere (061, 062, 063,A.111.1. 10043A, 053A) - /095A, 096Ä/

Ostatný dlhodoby finanéný majetok2. [065A, 066A, 067A, 069, Ô6XÄ, 043A, 11
053A)-/095A,096A/

ŕ,

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhäou3. 12akojedenrok(22XA)

Ostatný dlhodobý finanôný majetok so4.
zctst?JÍ?Y04íl?Poy-?P.latP?stl naJviac jeden 13
rok (065A. 066A, 067A, 06XA) -/096Á/
Obežný majetokB.
r.15+r.16+r.17+r.21 33909 480214

zásoby(11^11?'.11x'121' 122> 123<B.I.
l24'12X'132'133'm* 139'314A) - 15
,191.192,193,194,195, 196.19X, 391A/
Dlhodobó pohFadávky (311A, 312A,B.II. 313A- 3!4A- 315A*316Ä' 31XA. 335A.
33RA, 33XA, 354A, 355Á, 358Á, 35XÄ, 16
371A, 374A.375A, 378A, 381A.382A,
385A)-391A

KrátkodobépohradávkyB.lll.
súéet(r.18ažr.20) 1050117

Pohradávky z obchodného stykuB.111.1. (311A, 3W, 313A, 314A, 315A, 316A, 18 1 1 431XA)-/391A/

Sociďne pojstenie, daňoyé pohľadávky a2. dotáde (336A, 341A. 342A, 343A, 345A, 19 10260346A, 347A, 34XA) - /391A/
Ostatné pohľadávky3. [335A-336A'33XA'3_54A- 355A. 358A, 2035XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 1 2 7
382A, 385A. 398A) - /391A/
Flnanäný majetokB.IV.
r. 22 + r. 23 21 23408 4802
Peniaze a účty v bankáchB.IV.1.
(211, 213,21X, 221A, 22XA, +/- 261) 23408 480222

p_statn_é_finančné úôty (251, 252, 253,2. 23256,257,25X, 259, 314A) - ,291, 29X/

L JMFSR ô. 18008/2014
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UZMUJvU.3

n nSúvaha DIČ 21213404 1 9 ičo 53304870f f

Oč MOJ 1 - 01

Oaia- čteto Bezprostredne predchádzajúceSTRANAPASlV Bežné účtovné obdobieéanto riadku úétovné obdoble
a b c 3 4

SPOLU VtASTNÉ IMANIE A ZÄVÄZKY
24 43577 4802r.2S+r.34

VIastné imanieA. 25 -13092 4769r. 26 + r. 29 + r 30 + r. 31 + r. 32 * r. 33

Základné imanleA.I. 26 5000 5000r. 27 + r. 28

Základné imanle a zmeny základnéhoA.M. 27 5000 5000imania (411. +/- 419) aleba (+/- 491)

PohFadávky za uplsané vlastné imanie2. 28
(/-/353)

Kapitálové fondyA.H. 29(412,413,417, 418)

Fondy zo zlskuA.lll. 30(421,422,423,427,42X)

Oceňovacie rozdlelyA.IV. 31
(+/.415.416)

Nerozdelený zlsk alebo neuhradenáA.V. 32 -231strata mlnulých rokov (428, /-/429)

Výsledok hoapodárenla za účtovnéA.V1. obdobfe po zdanenf (+/-) r. 01 - (r. 26 + 33 -17861 -231
r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)

Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 +B. 34 56669 3 3r.43+r.44+r.45

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
B.I. úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 35 35878472A. 473A, 474A. 475A, 476A. 478A,

479A, 47XA, f-ŕ255A, 383A. 384A)

Dlhodobé rezervyB.H. 36(451A, 459A, 45XA)

Dlhodobé bankové úveryB.lll. 37(461A, 46XA)

Krótkodobó záväzky okrem rezen/,B.IV. 38 20791 3 3úverov a výpomoci súéet (r. 39 až r. 42)

Krátkodobé záväzky z obchodného styRuB.IV.1. (316A, 321A, 32XA, 322,324, 325,326, 39 1872 3 3
32X, 475A, 476A, 478A. 479A, 47XA)
Záväzkyvoči zamestnancom a2. zo soclálneho polstenia 40 15113
(331,333,336A, 33X, 479A)

Daňové záväzky a daftáae (341A, 342A.3. 41 1466343A. 345A, 346A, 347A, 34XA)
Ostatné krátkodobé zéväzky

4. (364,365,366, 367,368A. 36X, 372A, 42 2340379, 383A, 384A, 398A. 471A, 472A,
474A, 478A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervyB.V. 43(323,32XA. 451A, 459A, 45XA)

Bežné bankové úveryB.VI. 44(221A, 231,232, 23X, 481A, 46XA)

Krätkodobe flnančné výpomociB.VII. 45(241,249,24X, 473A, /-/255A)
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^ýSO]''aofát|Dle2 1 2 13404 1 9 ~1ičo 53304870

Oaia-
Text čiato

tanla Bežné účtovné obdoble Bezprostredne predchádzajúceriadku
a b úfitovnóobdobie

c 1 2
Výnosy z hospodárekej činnostl spolu*

súíet (r. 02 až r. 07) 1 1476501

Tržby z predaja tovaru
02.

(604,607)

K ( Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb(601,602,606) 5768303

III Zmena stavu ynútroonganizaôných zásob 04> (+/-}(úCtováskupina61)
AktivádaIV. 05(úfitová skupina 62)

v- I25!i?,PI2?äL?S.(??í???.JI.9h!1f10?nflho
majetku,dlhodobéhohmotnéhomajetkua 06
materiá(u(641,642)

VI. Ostatnéyýnosyzhospodárskej činnosti
(644,645, 646, 648, 655, 657) 5708207

Náklady na hospodársku cinnosťspolu*

súéet (r. 09 až r. 17) 133723 2 3 1
08

Náklady vynaložené na obstaranieA.
predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507) | ua
Spotreba materiálu, energie a ostatnýchB.
neskladovatorných dodávok 10 28524(501,502,503,'(+/-)505A) 4 8
Službyc.
(úĎtováskupina51) 763111

Osobné nákladyD. 12(účtová skupiná 52) 96206
Dane a poplatkyE. 13(účtová skupiná 53) 450 1 8 3
Odpisy a opravné položky k dlhodobémuF.
nehmotnému majetku a ďfhodobému 14 879hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
Zostatková cena predaného dlhodobéhoG. majetkuapredanéhomatoriáiu (541,542) 15
Opravné položky k pohFadávkamH. 16(+/-547)

Ostatné náklady na hospodársku Ďinnosf
(543, 544, 545:546, 548, 549:555:557')' | 17 3 3*

Výsledok hospodárenia z hospodárekej**

člnnostl (+/-) (r. 01 - r. 08) -18958 -231
18

Pridaná hodnota ^ (r. 02 - r. 09) + (r. 03* +

r.04+r.05)-(r.10+r.11) 21528 -48
19

Výnosy z finanénej činnoati spolu*
20súčet (r. 21 až r. 26) 1650

Tržbyz predaja cenných paplerov aVII. 21podielov(661)

VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 22(665)

Výnosy z krátkodobého finanCnéhoIX. 23majetku (666)

Výnosové úrokyX. 24(662)

Kurzové ziskyXI. 25(663) 1650
Ostatné výnosy z finančnej fiinnostíXII. (668) 26

L .JMFSRé. 18008/2014
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UZMUJv14_5

Rvi 11111 nvýte2ľ,skova.strät|Dtô 2121340419 ||ičo 53304870
Úč MUJ 2 - 01

Ozna- éldo Bezprostredne pradchádzajúceText Bežné úfitovné obdobieianl> riadku účtovné obdobie
a b c 2

Náklady na flnanénú clnnosf spolu 27 553*

súíet(r.28ažr.33)

Predané cenné papiere a podielyJ. 28
(561)

Náklady na krátkodobý finančný majetokK. 29
(566)

Opravné položky k finančnému majetkuL. 30
(+/-)(565)

Náklactové úrokyM. 31
(562)

Kurzové stratyN. 32
(563)

Ostatné náklady na finančnú činnosťo, 33 553(568,569)

Výaledok hospodárenia z finančnej 34 1097**

čínnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
Výaledok hospodárenia za účtovnó**
obdoble pred zdanenlm 35 -17861 -231
(+/-) (r. 18 * r. 34)

Daň z príjmovp. 36(591,595)

Prevod podietov na výstedku hospodáreniaQ. 37spoločnfkom (+/-) (596)
Výsledok hospodárenia za úiitovné***
obdobto po zdanenf 38 -17861 -231
(+/-)(r. 35-r.36-r.37)
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PoznámkyÚčMÚJ3-01 IČO 5 3 3 o 4 8 7 o DIČ 2 2 3 4 o 4 9

Cl. Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

.V

01. (1),(3)Všeobecnéúdaje

Služby obce Poproč s. r. o., r.s.p.Čl. 1 (1) Obcdodné meno úctovnej jednotky:

OFšavská24, 04424. PopročSfdlQ:

15
Ďl. 1 (3) Pfiememfŕpo&etzamestnancov;

>r ťr.

Čl. 1 (2) Udaje o konsolidovanom celku

Čl 1 (2) a) Obchod. meno a sldto konsaljdovanej' úétovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úťtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednodiek konsolidovaného celku,
ktorého súčasfou je aj úítovná jednotka:

Obec Poproč, Školskä 2, 044 24 Poprofi

Obchod. meno a stdto úétovnej jednotky, ktorá je bezprostredne Konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

Čl. 1 (2) b) Úétovná jednotka je materekou účtovnou Jednotkou

QAno s/lNie

r

Úfitovná jednotka je ostobodBná od povinnosti zostavif konsolidovanú úctovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podfa § 22

DÄ,no ^lNie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

v

01. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnejjednotky

čl. II (1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná Jednotka bude nepretríite pokračovať vo svojej ännosti:

v o DNÍC
v

Cl. II (2) Spôsob oceňovania jednotíivých položiek majetku a záväzkov

čl. II (2) Spôsab ocBňovania jednotlivýcŕi položiek majetku a zäväzkov

Popls položky Ocenenie majetku a zéväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý hmotný majetok obstarávada cena

Dlhodobý finan6n$ m^etok obstarávacia oena

Zásoby obstarávada oena

Pohfadávky obstarávacia cena

Krátkodobý finanéný majetok obstarávacia cena

Záväzky vrätane rezerv, dlhopisov, pfližičisk, úverov obgtarávatía cena

Strana: 1
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Poznámky Uč MÚJ 3-01 IČO 5 3 3 o 4 8 7 o DIČ 2 2 3 4 o 4 9

w.

čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok
zásob)

drobný majetok, ktorý nebol zaradený ako odpisovaný má vo vlastnfctve spoločnosf: äijací stroj', zváračská technika, krovinorez, pásová píla, brúsky, vrtaíka.

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivvch položiek majeteu a záväzkov (úétovanie a úbytok zásob)

PriúčtovanízásobpostupovaIaúfitovnájBdnotkapodra§43postupovúôtovaniavPÚ:

^jspôsobom A úctavania zásob

Qspôsobom B účtovania zásob

*

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka ocenovala;

Qváženým aritmetickým priemerom z obstarávacfch cien alebo vlastných nákladov

Q metódou FIFO (I. cena na ocanenie pn'rastku zásob sa použila ako I. cena na ocenenle útoylku zásob)

Dinýmspôsobom:

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisovélio plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Q Dlhodobý nehmotný majetDk: odpisový plän účtovných odpisov vychädzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o úétovnfctve. Majetok sa odpisovď počas
predpokladanej doby používania zodpovedaiúoej spotrebe budúcich ekonomickýcti úätitov z majetku. Odpisové sadzby pre
úäovné a daňové odpisy dlhodobéha nehmotného majetku sa rovnajú.

Q Dlhodobý tímotný majetok: odpisový piän tíétovných odpisov sa zostavi) intemým predpisom, v ktorom sa vycľiádzalo z predpofdadaného opotrsbenia
zaraďovaného majetku zodpovedaiúceho bežným podmienkam jeho použivania. Úítovné a daňové odpisy sa rvemfnajú.

B̂j Dlhodobý hmotný maietok: odpisoyy plán účtovných odpisov sa zostavil intemým pradpisom, v ktorom sa vychádzato z met6d použrvaných pri vyčfslovani
daňových odpjsov. Účtovné a daňové odplsy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutoénosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotnéľio majetku

Druh majetku Doba odpiaovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

sútior hnuteftiých strojov-obräbacie stroje 6 878 rovnomeme

1r

01. II (5) Informácie o dotáciách a ich ocenenie v úôtovníctve

Čl. II (5) Informácie o dotáciách

Dotácla Ocenenie Výäka dotácie

UPSVaR 57081

Strana: 2
Vytvorené v programe OMEGA - podvojne úôtovníchro a legislatíva baz starostf. C KROS a.s., www.kros.sk/om9ga



DPPOv21"1

r DANOVE PRIZNANIE
.<r v

~1
PO K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podfa zókona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpísov (ďalej len "zákon"

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zFava. Nevyplnené rladky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňaiú paličkovým plsmom (podFa tohto vzoru), plsacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
ÁASeSfFSHÍJKlMHOPORŠTÚVXýŽo 123456789

- Daňové identifikačné císlo - Prävna forma Druh daňového priznania Za zdaňovacie obdobie

2121340419 112 X daňové priznanie od O 1.0 1.2 Q 2 1
-IČO opravné daňové priznanie

dodatoôné daňové priznanie do 3 1.1 2.2 02 153304870
(vyznačfsax)

- SK NACE Hlavní. OST.STAV.KOMPLETIZ.PRÁCE
prevažná43.39.0 ôinnosť

/ r

I. časť - UDAJE O DAŇOVNIKOVI
- Obchodné meno alebo názov

Služby obce Pop o č s o r s p v

Sídlo v deň podania daňového priznania na územf Slovenskej republiky alebo v zahranicí
061- Ulica - Súpisné/orientačné ÔIslo

OĽ ŠAVSKÁ 2 4
-PSČ -Obec -Štát

04424 POPROČ S LOVENSKO
- Telefónne čislo - Emailová adresa / Faxové Číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahmovania kurzových y Ekonomické, personálne alebo iné prepojeníe (vyznaňf sa xj
rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona podľa § 2 pfsm. n) zákona so závislými osobami
UkonČenie uplatňovania osobitného spôsobu zahmovania PlatfteF dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu
kurzových rozdielov do zäkladu dane podTa § 17 ods. 17 zákona zdaňovacieho obdobia na úéefy započítania daňovej licencie
Daňovnfk s obmedzenou daňovou povinnosfou (nerezident) Ro6ný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur
podfa § 2 pism. e) tretieho bodu zákona a podta prfsluäného Polovičná výška daňovej licende podFa § 46b ods. 3 a
äánku zmluvy o zamedzení dvojrtého zdanenia § 52zk zákona
ZapoČftanie daňovej licende podfa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona Uplatnente oslobodenia podfa § 13a alebo § 13b zákona

Mikrodaňovnfk podfa § 2 písm. w)zákona
Umiestnenie stálej prevádzkame na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta^áMad daneaTebodaňovástŕata1)

-Ulica - Súpisné/orientačné ffíslo

-PSČ -Obec - Poäet stálych prevádzkamí

1) Výplňa sa, len akdaňovník nemá sídlo na území SlovenskeJ republiky.

Záznamy daňového úradu

L JJMiesto pre evidenäné äfslo Odtíaäok prezentačnej pečiatky daňového úradu
MF/010700/2021-721 Oenarované FDF vytvoreného p o uí 1 (Tl OMEGAStranaz P r og amu



DPPOv21_2r Dlč 2121340419 ~1
II. éasť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE
Popis položky Rladok ,>.

Znamlenko Udaje v eurách
^ä!^^2?E?íľrJ.T^^ ?^n!,m-j^ 1.?.051S-J záf?:l.n? (?isk_+'.sbata-)] 1001

17861 .13výsledbk hospodárenia (III. éasť-L4tabufkyG3J

1 Položky zvyšujúce vysledok hospodárenia alebo rozdlel medzi priimami^ydOTkami
äi!^'-k??.^.or^^?..z_?íďl.i-prfj.my.vr^tan.R l??die.lu Podra § 17 ods. 5 |110I
zákona a sumy nepeňažných plnenf, ák nie sú súčasťou sumyv r. 100

J

yKavkyŕä?a?y?Lktoréniesú daňo^mi výdavkami podFa § 21 alebo |130I
Í.H ^.2?!ľl?.iE!-i? ^é.b^ vynalróRrié v rKpore s § 19 zákona, okrem

I súm uvedených v r. 140,150 a -180 (tabulkaA- Hl;iasr> 2 4 5
äT^.I??ía^ 1^0ds-19zákona. ktoré neboli zaplatené do konca |1401
zdaňovadeho obdobia

?^S.I.'!/?Í!5?.?fŕ^.nľÍ??f?o-T^et^lj .urlatn^né.y účtovníctve |150I
prevyšujúdaňové odpisytohto majetku (tabufka B-IH.Čast)'
S5,r^ÍlíftíSľÍl).??ŕl?51i?n.?ÍH.Zruš.enf daňov"fkas likvidáciou, pri |170I
^!^^^7^-6^^^^^^^
nepeňažnom_yklade(§ 17b a 17d zákonafaÍebozruÍenTbe'zlÍkvidá'cte

1 (§17ca17ezákona)
|180IOstatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170

Medzisúčet m
(r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180) 2 4 5

I ESI.?l?-??"Jť!ce1?sledok hospodáranla alel>o rozdiel medzl príjmami a výdavkaml
P3m^ ktoré nie sú predmetom dane podfa § 12 oda. 7 zákona, ak sú [2101
^-^100 a Pr^ "-^ovanédo^adudane^ § 17
ods. 3 pfsm. a) zákona 1650,00
príjmy'.ktoré nte sú Predmetom dane u daňovnfka nezaloženého alebo |2201
n^CTéh°"aF°Í!ikani9 (S.!2 ods- 3 ^kon^aksňuiasiíusunny
v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210

mPrfjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100
I

príjmyos'?b?denéod dane.Podta §13a a 13b zákona. aksúsúčasťou 245
sumy v r. 100 (z r. 3 prflohy k § 13a~a 13b zákona) o o o
1352?.' .?J ??f^yi^pÍyhT?tn^hoJ?l^?!k^ prevyšujúodpisytohto 250
majetku uplatnené v účtovníctve (tabufka B -III. ôasť)
Prijmy oslobodené od dane podFa § 13c zákona, ak sú súäasťou 260
sumyvr. 100

Sumy podTa § 17 ods. 19záltona v znenf účínnom do 31. decembra 2014. 270
POdFaj 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona.ktDróbdizapIatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasfou sumyv'r,' 100
f

!?.?^?J?ll^i?;LZÉkle^u.tían? p? zru5e"fdaňovnfka s likvidáciou, 280
^ÄrtkSkum<ll70dsL8^0->^?^Í""S^"3),
nepeňažnom yklade (§ 1-7b a 17d zákona) áleboznräenfbKNkvldÍcÍe
(§17ca17ezákona)

1290
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280

>
Medzlsúčet OQ

(r. 210+r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290) 1650,00
Položky upravujúce záldad dane alebo daňovú stratu
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) d
(r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 11 tabuíky'H) 19508,68

02Sumy podFa § 17 ods. 34 a 35 zákona

sumaj?ensltých PrfsPevkov POdfa § 19 ods. 3 plsm. n) zákona, ktoró sú 303
súôasfou sumy^r. 100, prevyšujú^ v úhme5'%zo záidadudane
uvedeného_v r 301; ak suma5 % zo základu daneuvedenéhov"r''301
presiahne 30 000 eur. uvádza sa suma prevyšujúca-30000'eur
äTia-^E5>1k0^ alkoho"cké "ápojepodra§21 ods. 1 pism. h)tretieho 304
b^du aSkona. ktoró su ako reklamhypredmeťsueasttou sumyvr: 1'00;
prevyšujúca v úhme 5 % zo základú dane uvedenéhovr.~301
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Suma uhradeného sponzonského podFa § 17 ods. 19 pfsm. h) zákona, ak 3051
suma v r. 301 < O alebo suma uhradeného sponzorekého prevyšujúceho
skutočné použitie

30§fSuma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanle,
opravy a udržíavanie motorového vozidla podFa § 17 ods. 39 zókona

357TSuma znfženia základu dane podra § 17 ods. 37 zákona prf paskytovaní
praktického vyuäovania Žiakovi na základe učebnej zmluvy

Úhm základov dane konbrolovaných zahraničných spoloônosti podFa § 17h 3581
zákona alebo suma zníženia základu dane podFa § 17h ods. 9 až 11 zákona >

Základ dane alebo daňová strata

Zäklad dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené 3701
v r. 302 až 308 19508.68

>301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)
f ~iasť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou

spoloänosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spolofinosti
alebo na spoloínfkov verejnej obchodnej spoloônosti, ak nejde o reverzný
hybridný subjekt podTa § 17J zákona

3ÍQÚhm vyňatých prfjmov (základov dane) podfiehajúcich zdaneniu v zahraničf
a daňových strát >

555TZáklad dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330) 19508.68
Položky odpoôítatBfné od základu dans uvedeného v r. 400

430Odpoíet daňovej straty najviac do vý5ky základu dane uvedeného v r. 400
(zr.2str.9taburkyD-lll.'6asť)

5551Zátdad dane znfžený o odpoéet daňovej straty
+ o o o(r. 400-r. 410) >

Zníženie základu dane
mOdpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podfa § 30c zákona

(z r. 9 prilohy k § 30c zákona)
5Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a

+ o o ovývoj (r. 500-r. 501) >

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na danl a uplatnenfm zápočtu dane zaplatenej v zahranlcí
5501

Sadzba dane (v %) 2 1
5§Qff^

Úhrn zdaniteFných prijmov 1 14764,92
6001Daň prad uplatnením úFav na dani o o o(r.510xr,550):100 J

Ufavy na dani
Úfava na dani podfa 6T5Ir

7551Daň znižená o úFavu na dani
(r. 600-r. 610) + o o o

>

Daň po uplatneni zápočtu dane zaplatenej v zahranléi
7T5IZápočet dane zaplatenej v zahraničf

(zr.lOtaburkyE-Hl.ŕasť)

8051Daň po úfavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710
(r. 700-r. 710) + o o o

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacich období podfa § 46b a 52zk zákona2'
SQDaňová licencia

(§ 46b ods.2,3a6 a § 52zk zákona)

časť dane, ktorä prevyšuje daňovú licenciu 910f
(r. 800-r. 900)
Kladný rozdiel medzi daňovou lícenaou a daňou z predchádzajúdch 82Q[
zdaňovacfch obdobl urôený na zápoňet v príslušnom zdaňovacom období
(z r 5 stf. 4 tabuncy K - III. 'íasť) s

10051Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúdch zdaňovacfch obdobf o o o(r. 800-r. 920)
2)Tátočasťsa vyplňa, akje vyplnený údaj v r. 5 stf. 4 teibuFkTK-IILčasť.
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Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

oÍ^lrl1PS^^k^h^5^t^^lo^h^ňi^^a^b^l^ii?o^ta|^n^aai^f1c
Uhm preddaykov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie o
obdobie podfa § 44 zákona

Daňvyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň 10
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

Celková suma preddavkov na daň \M
(r. 1010 +r. 1020 + r. 1030)

Daň 105

[r. 800 (ak r. 1000 = 0) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)] o o o
Daň z osobitného základu dane podfa § 17f zákona 106

(uvádza sa suma z r. 29 - IV. ôasť)
Daň z osobitného základu dane podfa § 17fzákona 1061
pri presune do štátu podfa § 17glods. 1 zákonaza>

o (yvádza sa suma z r. 30 - IV. časť)J=
s Daň z osobitného základu dane podfa § 17fzákona 1062N

pri presune do iného ätátu ako je štát podFa § 17g ods. 1 zákona2*)
(uvádza sa suma z r. 31 - IV. časť)

Daň z osobŕtného základu dane podFa § 51e zákona Í070
(uvádza sa suma z r. 9 - V. časť)

Celková daň I1080I
(r. 1050 +r. 1060 + r. 1070) o o o
Daň z osobitného základu dane podFa § 17f zákona, ktorii daňovník Í090

platí v splátkach podFa § 17g zákona (uvádza sa suma z r. 1061)a)
Daň na úhradu nooNedoplatok
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040)   03) dane(+) +

101Daňový preplatok Preplatok
(r. 1080-r. 1090-r. 1040) <0 dane (-) t

2a)änTn,ÄäräJ í3^e^wJe^ou!tIanouD^^^^^^^^
SÍLUJ?l?^t^.l^^?J d5.ť??-u-°^l[ofT1ľ-eJ ľ?m?ci pr? vymáhanídaňovýcli pohradávok.

 ^:^Af.^^s^^^^^t^^'-^^^^^^^.zákonaatátoskuto&iosťsadeklamjeajvyplnenímvill.časti.
3) Daň na úhradu sa neplatí, aknepresiahne 5 eur, ato aj vtedy, akdaňovnlkvyužlje postup podfa § SOzákona, pnčom v tomto riadku sa uvádza nula
Daň na úéely urôenla výäky preddavkov na daň

HQ
Daň na účely uréenia výšky preddavkov na daň podFa § 42 zákona

Dodatoéné daňové priznanie

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty .2 O
Daň [r. 1050 daňoyého priznania, ku ktorému sa podáva dodatočné 20

daňové priznanie (ďatej len "predchádzajúoe daňové priznanie")]
ZvýŠeníe (+) alebo znfženie (-) dane 30
(r. 1050-r. 1120)

Posledná známa_daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového 40

pnznania, ak r. 400 predchádzajúoeho dáňového priznania < 0)
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty 50

(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < Ó alebo - ŕ. 1140, ak r. 400 & 0)

Posledná známa daň z osobitného základu dane podfa § 17fzákona 60

(r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)
Zvýšenie (+) alebo zníženle (-) dane z osobitného základu dane 75
podFa § 17fzákona (r. 1060- r. 1160)

Poslednä známa daň z osobitného základu dane podfa § 51e zákona 80

(r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)
ZvýŠenie (+) alebo znfženie (-) dane z osobítného základu dane 90

podFa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)
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III . éasť- Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov
A - Položky, ktoró nie sú daňovými výdavkaml (k r. 13flTÍľcastiJ
?5ľ.?slt^l?^CICh,c!i?n-c?nn!l?ch PaPisrov nezahrňovaných do daňových
.ví?-a^J?_°??.p?dTjRn.ok ustanoye"ých v § 19 ods. 2 ptsm.O^kona
^^r^ní^ľ^T^^l,^^!Iľ.^-.??1Ä^iY^Bn-Ích..^ ,c.enJl^p^p -rov
PodFa § 25a zákona nezahrnovaných do daňovych výdavkov [§19 ods. 2
pism. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015
Obstarávaciacena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca prfjem
zpredaja [§ 19 ods. 2 pfsm. g) zákonaj v znení účinnom do3l7decembra
2015.a..Ystupn?Jceny obchodnéh°Poď9LU alebo zmenky podra §25a'zákona
prevySuJúcej prfjem z predaja [§ 19'ods. 2 pfsm. g) záko'na] obsteranÝdí
po31. decembri 2015

Spotrebapohonných látok zaúCtovaná v nákladoch presahujúca sumu uräenú
narijdade spoboby pohonnŕch lätok vypoältanej podFa S 19 ods:2 pism:í)
zákona

?:2^?l_^l^l!:Lrlle,??vih)^hodnotcľu.poh[^ávky alebo ÍeJ nesplatenej éasti a
ľ?^^m-?^.ZJ,eJ_p.<^tú!?^.r!!a ^ výškou°PravneJ polažky uznanej
?-<?T?^_Yiŕ?av°Jt po?fa ? .20.zákona; ak siičasťou postúpenej pohTadávky
JÍ ?llÍ-p,r?lu^stv?:>' ^ bolozahmuté dpzdaniteľných príjmov, uvádzasa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižšlm príjmom zjeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 plsm. h)zákona]
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohFadávky [§ 19 ods. 3 pism. p)zákona]

^Í^^-^L rePr^z^nÍá(?lu a reldamné predmety podfa § 21 ods. 1 pfsm. h)
rikona okrem alkoholických nápojov p-odFa § 4-ods. 3 zákonač: 53^011
Z. z. o spotrebnej dani z alkohoiických nápoFov
Manká a škody presahujúceprijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e)zäkona]

poskytnutédary wátane zostatkoyej ceny trvale vyradeného majetku
darovanfm [§ 21 ods. 2 plsm. f) zákona]

ľvorba opravných položlek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 pfsm. J)zákona]

rvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podfa § 21 ods. 2 písm. j) zákona

Daňovo neuznané výdavky podfa § 17 ods. 24 zákona 2 4 5
.?S?,l?v.la?^Í!R^Í?flob.^ra?leného toyanj"s?ahr"ovaná do daňových
výdavkov podFa podmienokustanovených v § 21 ods. 2 p[sm.m)~zákona
Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podFa § 21a zákona

Výdavky (náMady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podía § 19 ods. 2 pfsm. t)
zákona

Ostatné výdavky (náldady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené vr. 1 až 15

Uhm až16
(kr.130-H.časti) 2 4 5

B" Odpisy hmotného majetku
f,

Uôtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku 878,88
Daňové odpisy hmobného majetku 878,88
Neuplatnená Casf ročného odpisu prenaj'atého hmofriého majetku
[§ 19 ods. 3 pism. a) zákona]

OdpByn_ezahmuté y daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
{§ 22 ods. 9 zákona)

Pomemá Gasf ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

Odpisy hmatného majetku zahmuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5) 878,88
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C1 - Výsledok hospodárenla pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie
úétujúci v sústave podvojného účtovnictva podľa osobitného predpisu4)

Výstedok hospodárenia pred zdanenfm spolu z hlavnej nezdaňovanej éinnosti JJ
a zo zdaňovanej (podnikateľskej) äinnosti

Výsledok hospodárenia pred zdanentm -2J
z hlavnej nezdaňovanej äinnosti

Výsledok hospodárenia pred zdanenfm -3J
zo zdaňovanej (podnikateFskej) änností

4J
Zlsk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)

-5J
Prfjem z nájomného a príjem z reklám

Výnosy spolu z hlavnej' nezdaňovanej Činnosti a zo zdaňovanej ^J
(podnikaterskej) ännosti >

4) Opatrenle MinIstetBtva financil Slovenstďi republtky z 30. novembra 2005 6. MR24035/200&.74, ktoíým sa ustanovu|ú podrobnosti o postupoch úítovania a
úCtovef osnove pra Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) vznenl neskoräfch predpisov.
Opatrenfe Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 fi. MF/16786/2007-31 , ktorým sa ustanovuiú podrobností o postupoch úfitovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpoťtové organlzáde, prispevkové organlzácie, Státne fondy, obce a vySšie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znenf neskoräfctí
predpisov.
Ôpairenie Ministorstya finandf Stovenskej republikyzo 14. novembra 2007 ô. MF/24342G007-74, ktorým sa ustanovujú podrobností o postupoch účtovania a
úétovej osnove pre úCtovnéjednotky, ktoré nie^súzatožené alebozriadené na úffel podnikania (aznámeníe ä. 001/2007 Z. z.)vznenl neskoršfch pŕedpisov.

C2 . Rozdiel prijmov a výdavkov vykázaný daňovnikom, ktorý nfe je zriadený alebo založený
na podnikanie úäujúci v sústavejednoduchého účtovnictva podra osobltného predpis'u51

Rozdiel prfjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej ďnnosti a zo zdaňovanej TI
činnosti

z\
Rozdiel prfjmov a výdavkov z nezdaňovanej činností

.3J
Rozdlel príjmov a výdavkov 20 zdaňovanej činnosti

3J
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)

u
Prfjem z nájomného a prfjem z reklám

J]
Prfjmy spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej ôinnosti

SÍOpatŕenfeMinÍsterstvafínanciÍ SlovenskeJ republikyz 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobností o postupoch účtovania a
podrobnosti o usporiadanf, oznaäovant položiek úítovne) záyrerky, obsahovom vymedzení niektorých poloďek s roGraähuúdaJov uróených zúčtovnefaävlerl^
nazyerejnenie pre účtovnéjedno'UcyúÍtuJúcevsústavsjednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené atebo zriadané na úfial pódnikanla (oznámenie č.472/2010
Z.z.)vzneníneskor5íchpr9dpisov,

D - Evidencia a odpočet daňovej straty (k r. 410 II.ôastí)
Osobitný odpočet daňovej straty podFa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z prfjmov v znení neskorôfch predplsov a:

Celková výäka vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom obdobf >

časť odpočítavaná v prfslušnom 2zdaňovacom období

ZQStávaJúca äasť na odpočet v 3nasledujúcich zdaňovacfch obdobiach

Odpočet daňovej straty podfa § 30a a 30b zákona
IZ 5:Zdaňovade obdobie od .2 O od ,2 O

do .2 O do .2 O

Celková výäka vykázanel daňovej
straty

Časť odpočftavaná 2
v príslušnom zdaňovacom období J

zostávajúca íasť na odpočet v 3nasledujúcich zdaňovacich obdobiach f

L .JMF/010700/2021-721 Strana



DPPOv21 7

r ~1Dlč 2121340419

Odpočet daňovej straty podfa § 30 zákona Odpočet daňovej straty podfa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie 4 ^od . 2 0 od . 2 O

do . 2 O do . 2 O
Celková výška vykázanej daňovej
straty

časf odpoéítavaná
v prislušnom zdaňovacom období'* A

Dstávajúca časť na odpočet vz'

nasledujúcich zdaňovacfch obdobiach

Odpoôet daňovej straty podFa § 30 zákona Odpočet daňovej straty podra § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie [6] 7od . 2 O od . 2 O

do . 2 O do . 2 O
Celková výäka vykázanej daňovej
straty

f

Casť odpočftavaná
v pn'slušnom zdaňovaoom období" t

zostávajúca Časf na odpoŕet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

OdpoCet daňovej straty podfa § 30 zákona SPOLU7'
Zdaňovacie obdobie L J

od 2 O

do . 2 O

Celková výška vykázanej daňovej
straty

časť odpofiltavaná
prislušnom zdaňovacom období'1v

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

S í; íažl8aJä?M Lu";a&oč!ta'ranejdaňov^straty e°ďa § 30 .zákona. § 52=a ods. 16 zákona a § 52zzb ods. 5 zákona.
7) Da^ stn.ta d.boid M odpoi^né vprisluSn.mzďa^coníobdobÍ'SB'uv-S'n^c'^'uSvTio'oTS,. 2 ,d. 9saprenášador.410.

E. V^poiet dane uznanej na zapocet na da.ovú povinnos.- v .uzemsku ,o zaplatenej danevah^ci (k r. 710 ll. castl)
LUZáklad dane uvedený v r. 400

ť,

Uhm príjmov (základov dane) podllehajúcich zdaneniu v zahraničf zníženv 12J
o hrubý prtjem (výnos) z hybridného prevodu
Pomer prijmov z r. 2 k základu dane v r 1 v % L3J
(r.2:r.1)x100

yý5ka d.ane_zaplatenejivzahraničí-ktoró je z r- 2 možné zapoôftaf IAJ
(r.700H.6astíxr.3):'100

L5JČistý príjem (výnos) z hybridného prevodu
f

Pomer prfjmov z r. 5 k základu dane v r. 1 v % 16J
(r.5:r.1)x100

yä^??rI.T.2J?l,^e^.:S.l^i^ín!??räJ^.710žnŕ.zaJP-°-6ítať na čist^ prlíem IZJ
(výnos) z hybridného prevodu (r. 700 II. častí xr. 6)~100

f?.lŕL^??Tr? v zahraf1ičf vzrahujúca sa na prljmy uvedené v r. 2 a prijmy LSJ
uvedené v r. 5

Mffldmálna výška dane zaplatenej v zahraniCI, ktoró je možné započítaf ISJ
(r. 4 + r. 7)

f

Daň uznaná na zápoäet ilflj
(r. 8 maximálne do sumy v r. 9)
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Doplňujúce údaje
3:

Súčet výnosov z hospodárekej činnosti a z finanänej činnosti 1 16414.92+

1]
SúCet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú fiinnosť 1 34276 O 5+

3]
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanenfm (r. 1 - r. 2) 17861,13
G1 - Výsledok hospodárenia vykázaný v IndivlduálneJ účtovnej závlerke podFa me&inarodných štandardov pre finančnó výkazníctvo

TIPrevádzkové výnosy a finančné výnosy8'

1]Prevádzkové náklady a finančné náklady81

^lTd?^K?^???_r?n^a.'fyká.za^ v indiyfduál"8J účtovnej závierke 1]
podFa medzinárodných štandardov pre fínanôné výkazníctvo

l?aaprialS2%^p2anrieanmentu a Rady (ES> č- 1606/2002 219Júla 2002 ° ufriatňovanf ^inárodných úetovných non-em (Mlmoriadne vydanie Ú. v. EÚ,

G2~^w^^^'^^^a^^^sm^a^vu^v^^^
TISúCet výnosov z hospodárskej činnosti a z flnanônej ôlnnosti8)

J]SúOet nákladov na hospodársku čfnnosť a finanônú Cinnosť"

^!??.o!t_?1.()?^°^^ren.ra vy^lzan? podFa evfdencie v rozsahu a spôsobon J]
ustanoveným presustayu Podvojného úétDvníctva podfa § 4 ods': 2zákona
o úĎtovnfctve 6.431/2002 Z. z. v'znenf neskorštch predpisov

>^^or^^^^^,T^2^^^.^S^^W^^!l poďa OPa're"'^an^
G^ú^^u^'^ls^ ovl^l^l^^^^^'^''^^^^^^^..

^L^djÍi1^10?d.?r^nJ l_z.-??l?ačuJÚ5ich člnností Pred zdanentm a výsledok
hospodárenia z^ukontených činnOTtÍ pred zdanentm vykázanýv [ndhrfďuálnej
úätovnej závlerke podFa medzinárodn'ých štandaróov p're finančnévýkaznfctTO

Položky zvyšujúce výstedok hospodárenia podFa osobitného predpisu10>

Položky znižujúce výsledok hospodárenia podFa osobltného predpfsu 1')

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3}

w^s^^vs^^s^s^2^^y^e.^^w^^^^

^^^^^^^oop^Äi>po=^^=^m^
Výpoéat základu dane nerezldenta.

Druh prtjmu Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkamepodra § 17 ods 7

s ptsm. a) zákona okrem
daňpvnfka, ktorý zísťuje základ dane
podFa § 17 ods. 1 ptsm. b) a c)zákona

Prfjmy Výdavl 9

§ 16 ods. 1 písm. c)zákona 2

§160.ds-.1Písm-9)PrvMruhýa 3štvrtý bod zákona

§ 16 ods. 1 plsm. e) tretí bod zákona 4

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona 5

§ 16ods. 1 písm. e)trinástybodzákona 6

§16ods.1p[sm.f)zákona 7

L JMF/010700/2021-721
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§16ods.1 ptsm.g)zákona 8

§ 16ods. 1 ptsm. h)zákona 9

§ 16ods. 1 písm. i)zákona 10

Záktad dane (r. 1 + úhmr.2 až 10 11stfpca 1 - úhrn r. 2 až 10 stfpca 2)

I - TransakciB závislých osôb podFa § 2 pism. n) záRona (k r. 100 II. časti)
Položky ovplyvňu]úce r. 100Druh transakde

Výnosy (PredaJ) Náklady (Nákup) 2

Úvery a pôžiéky

Služby 2 39517.25 381 .33

Licenčné poplatky 3

Poloíky ovplyvňujúce r. 100Druh transakcie Doplňujúoe údaje
Výnosy (Predaj) Obstarávada oena 2

NehmotnÝ maietok 4

Hmotný majelok 5

FinanCný majetok 6

Zásoby materíálu, výrobkov a tovaru 7

J - vybrané údaje o prijmoch nerazidenta podfa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zlsťuje základ dane podfa § 17 ods. 1 pfsm. b) a c)zákona
33Výnos z prevodu nehnutefhosti umiestnenej na územf Slovenskej repubfiky

[§ 16 ods. 1 pfsm. f)zákona]
ZIVýnos z nájomného a z iného využitia nehnuteftiosti umiestnenej na územf

Slovenskel republiky [§ 16 ods. 1 pfsm. Ť) zákona]

1 K - Evidencia a zápočet daňovej licencle podfa § 46b a 52zk zákona
VýSlca kladného rozdieluZdaňovade obdoble Priebeh zápoôtu sumy zo sti. 2

medzi daňovou licenciou a
daňou, ktorú možno zapoffftaná započftaná v príslušnom zostávajúca časf

započítať v predchádzajúcich zdaňovacom období nazápoäet
zdaňovacích obdobfachv nasledujúcich v nasledujúclch

zdaňovaclch obdoblach zdaňovacfch obdobiach

2 3 4 5

2 O
. <

2 O

2 O
2

2 O

2 O
3

2 O
.

2 O
4

2 O

11)5 SPOLU
>

11)časťzapoé[tanávprtslušnom2daňovacomobdobluvedenávr.5vstf.4sauródzanajviacdovýSlyuveden6jvr.910aúdajzr.5vsd.4saprenáäadoTT920.
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IV. casť - ^^?|ngiteg^^'^^l^^l^^o^í^^?^^^!^v^^^ presune
Presun Indlvlduálneho majetku podFa § 17fods. 1 zákona do ätátu podra § 17g ods. 1 zäkona2-

Hodnota podľag 19 ods 2 pfsm. f) alebo písm. g),Reálna hodnota majetku §J9ods.3pfsm.b).e)ah),
§21 ods; 2 pfsm. k)zákonaa hodnot 4 n

Hmotný majetok

Nehmotný majetok 2

Finančný majetok 3

Pohradávky 4

Zásoby 5

Spolu
6(úhm r. 1 až 5)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do štáhi podFa § l7g ods.1zákona a)

Reálna hodnota 7

Pasíva 8

Aktfva 9

Opravy zvyšujúce osoblbiý základ dane 10podra§17fods.2zákoná

Upravy znižujúce osobitný základ dane 11podra§17fods.2zákoná

Spolu
12(r.7+r.8-r.9+r.10-r. 11)

Osobitný základ dane podFa § 17f ods.1 a 2 13zákona('r.6 stf.1-r.6stl. 2+r:12J

esun Indivlduálneho majetku podFa § 17f odg. 1 zákona do Iného štátu ako Je štát podra § 17g ods. 1 zákona^
Hodnota podra§ 19 ods. 2 písm. f) alebo plsm. g),Reálna hodnota majetku §J9ods.3ptsm.b),9)'ah),

§21 ods.2 pfsm. k)zákonaa tíodnol I, E
Hmotný majetok 14

Nehmofriý majetok 15

Flnanfiný majetok 16

PohFadávky 17

Zásoby 18

Spolu
19(úhrnr.14až18)

Presun podfa § 17f ods. 2 zákona do Iného Státu ako Je štát podFa § l7g ods. 1 zákona2"
Reálna hodnota 20

Pasíva 21

Aktíva 22

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane 23podFa § 17f ods. 2 zákoná

L JMF/01070Q/2021-721
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Opravy znižujúce osobitný základ dane
24poďa § 17fods. 2 zákona

>

Spolu
25(r. 20+r. 21 -r. 22 + r. 23 - r. 24)

Osobitný základ dane podFa § 17f ods. 1 a 2 zákona
26(r.19stí;1-r.19stf.2+r.25)

Celkový osobltrg základ dane podFa § 17f ods. 1 a 2 zákona 27(r. 13+r.26)&0
Sadzba dane

28podFa § 15 písm. b) tratieho bodu zákona v %

Daňz osobitného záMadu dane podfa § 17fzákona
29I(r.27xr.28)/100]

daň z osobitného základu dane podfa § 17fzákona pri presune
do štátu podfa § 17g ods. 1 zákona2a)

30lak r. 13 ar. 26 ä 0. potom (r. 13 x r. 28), 100 alebo0
ak r. 13 a 0, r. 26 < O a r. 27 ä 0, potom'(r. 27 x r. 28) /100]J=

8
daň z osobitného základu dane podfa § 17fzákona pn presuneN

do iného štátu ako je štát pocľa § 17g ods. 1 zákona2a} 31[akr._13ar.26 0,potom(r.26xr.28)/100alebo
ak r. 13 < O a r. 26 s O a r. 27   0, potom (r. 27 x r. 28) /100]

12)Akjesumavr. 27zápoméčíslo, uvádzasanula.

V. časť - Podiely na z[sku (diyidendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51 e zákona

Dmh prijmu (výnosu) plynúcÍ
od právnickej osoby, ktoráje

daňovnfkom nespolupracujúceho štátu Suma príjmu (výnosu) Suma výdavku (nákladu)
podFa § 2 pism. x) zákona

Podiel na zisku (dividenda)

diel člena pozemkového
spoloéenstva s právnou subjektivitou 2
na zisku a na majetku
Podiel na výsledku podnikania 3vyplácaný tichému spoločnfkovi

13}Vyrovnacf podiel 4

PodlelnalikvidaCnomzostatku13' 5

Spolu (úhm r 1 až 5 stf. 1 a 6uhmr.4ar.5stl. 2)

^s^^?^^.^^^y^^^cyt^avoa^.^'^^'^'>^^aÄSÄ^^^^'^^^^S^ľ^^^ÄSÄna likvfdačnom zostatku, narozdiel sa neprihliada.

ťýpoíet dane z osobltnóho základu dane podFa § 51e zákona
Osobltný základ dane podFa § 51 e 7zákona (r. 6 stL 1 - r. 6'stl. 2)

Sadzba dane (v %) 8

Daň z osobitného základu dane
9(r.7xr.8):100
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VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
^ neuplatnujem postup súhlastm&ozaslanim údajov (obchodné meno debo názav, slďo a právna forma) mnou uräenému

podFa § 50 zákona (vyznačf sa x) prijtmaterovl(prijfmaterom)podieluzaplatenejdanepodra§50ods.8zákona (vyznačísax)

Daň z prijmov právnickej osoby na účel poutózania podielu zaplatenej dane podía § 50 zákona
[uvádza sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090)141]
Suma skutočne poskytnutého daru na)nesk0r do lehoty na podanie daňového priznania 2(minimálne0,5%zr.1)

2 % zr. 1 (mínimálne 8 eur) 3podFa § 47 zäkona, ak bol poskytnutý dar podfa r. 2

1 % zr. 1 (minimálne 8 eur) 4podta § 47 zákona, ak nebol poskytnutý dar podFa r. 2

Poôet prijfmateFov podlelu zaplatenej dane 5(minimálne po 8 eur pre jedného prijímatera)

14)Vr.1sauyádzasumarozdieluriadkov(r.1080-r.1090),aksadaňovnfkdaňzo8ob(tnéhozäkladudanepodra§17fzákonazr.1061rozhodoTpIatirvsplátkach
podFa § 17g ods. 1 zákona.

Udaje o prljfmaterovi 6.1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijimatef, ďatäi prijimatetla sa uvádzajú
na osobitnej prílohe, ktorá je súčasfou daňového priznania)

podpls fitatutámeho orgénu daňovnika atebo Inejoaoby
Suma v eurách oprávnenej podať daňové prlznanle za próvnlckú osobu

pqdplsujesa |gn pri uplatňovanljMstupu podía § SO^ákona
15)IČO

Obchodné meno alebo názov

15) IčO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 1 2 éísiet, nepoužité polia zostávajú prázdne.

VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka
vrätane uvedenia jednofliYých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkaml daňovntka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
ymiestnených na územf SIovenskej republiky vypočftaných podfa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkamí umiestnených na území
SlovenskeJ republiky auvedenia kódov Štátov, s ktorymf boli reatizované transakcie uvádzanévtaburke 1 (podfavyhtóäky Statistíckého úradu Slovenske]
republikyc:H2Q012Z.z.,ktoTous^vydáraStatistfckŕČíselníkkrajínvznenívyhláškyč.108/2014Z.z.).

Ak nepostačuje mlesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznanla.

MF/010700/2021-721 Strana 12



DPPOv21_13

r ~IDIČ 2121340419

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania zaprávnickú osobu
Priezvisko Meno Titul pred menom / za priezviskom

/

KOMOROVÄ HIĽOVSK IVETA ING/
Vzfah k právníckej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzfah)
KONATE Ľ

Prvalý pobyt oprávnenej osoby
Ulica Súpisné/orientačné čfslo
OĽ ŠAVSKÁ 9
PSČ Obec Štát

04424 POPROČ SK
Telefónne čtslo Emailová adresa / Faxové čislo

0907950728 STAROSTA@POPROC.SK

Uvádza sa počet všetkých priloh, ktoró sú
Poôet priloh 3 súčasťou daňového priznania

(vrátane prilohyk§ 13a, 13b, SOczákona a
prílohy k VI. časti, aj keď sa nevyplňajú)

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
Dátum priznaní sú správne a úplné.

23.03.2022 ??Íf?1^ ^a^u!áT^.h? or9^nu daňoynfka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

VIII. casť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podFa §17f zákona v splátkach
Podra § 17g ods. 2 zákona íiadam o platenle dane z osobítného základu dane podfa § 1 Tfzákona (r. 1090) v splátkach

Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom

dátum splatnosti . 2 O suma
.

2 dátum splatností . 2 O suma

3 dátum splatnosti . 2 O suma

4 dátum splatnosti . 2 O suma

5 dátum splatnosti . 2 O suma

le)^t,ÄLtanto,ÄérT^SSeÄmnlfome.apjSdä^^^^Se^to ^^a^*^ato20SPtok.u^úsá^-Ä^^:"^"°b^^,Ä^=; sumasplátkyadátumsplatnosti.

podpis Statutámeho orgánu
Dátum daňovníka alebo inej osoby

oprávnenej podaf daňové
2 O priznanie za právnickú osobu

IX. éasť - Ziadosť o vrátenie daňového preplatku

???^T^^^ľ^^fi^^PI3íl?^J????-?Z?J:?^n^^5^3{2009 z-z- °spräve daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenŕ neskorších predpisov.

poätovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrätane) na úôet

IBAN

{Ľd^aS^^Ľ^^&^Í^ban^úwtmúen^^^^^^akolBAN,uvádzasavVÍI.fiasliôíslobankovéhoúetu/SWIFT/BICk6d,názDvban^me8toa~štóTban^eb~o-ŕoboä;T^

podpis štatutámeho orgánuDátum daňovnfka alebo inej osoby
oprävnenej podafdaňové. 2 O priznanie za prävnickú osobu

MF/010700/2021-721
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1 PríloPríloha k § 13a a 13b zakonä 3
Výška uplatneného oslobodenia podfa § 13a zákona o o o
SS'o,pate.rtu',úžitkového-"°ru-äebo_''atontove'.PrihláškYaleboprihlášky úíitkového vzom s uvedenfm registra, kdeje patent aleboúžitkový vzor zapfsaný alebo prihlásený, alebo názovpočítačovéhopŕogramu (softvér)

Výška uplatneného oslobodenla podľa § 13b zákona 2 o o o
č^paten,lu,úži!kweho-Tru"a!ebo-patentovej Prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kdeje patent aleboúžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený

SPOLU (r. 1 + r. 2) 3 o o o

L JMF/010700/2021-721
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Príloha k § 30c zákona .odPocetvydavkov("akladov) na vyskuma vyyoj a údaje
o projektoch výskumu a vývoja podFa § 30c zákona

 r?íe?-^^uml^.?y^voja ^ďale^ 'Rn "proíRkťl) Dátum zaôiatku
čislo / počet projektov . 2 Orealizácie projektu

Výäka yykázaného nároku na odpo6et výdavkovZdaňovacie obdoble 6asť odpočítavaná
(nákladov) na výskum a vývoj podFa § 3Óc ods. 1 v príslušnom zdaňovacom období

zákona v zdaňovacom období ^

[K
. 2 O.

2 O

. 2 O
2 >

. 2 O

2 O
3

2 O

. 2 O
4

2 O

2 O
5

. 2 O

6 SPOLU

Ciete prpjektu, ktoré sú dosiahnuterné podfa dobyjeho realizácie a merateFné pojeho ukončení

7 17)Odpočet'" podfa § 30c ods. 1 zákona

8 17)Odpoôetlf' podFa § 30c ods. 2 zákona

9 SP?*-U "' odpočet podfa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty
(r. 7 + r. 8)
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Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch
r

Udaje oo prijímateFovi 6.

Suma v eurách podpis ätatutámehoorgánu daňoynfka alebolnej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

ICO

Obchodné meno alebo názov

,ľ.

Udaje oo prijímaterovi č.

Suma v eurách podpis štatutámeh^orgánu daňovnlka alebomej osoby oprävnenej podať
daňové priznanle za právnickú osobu

ICO

Obchodné meno alebo názov

f

Udaje oo prijímatefovi č.

Suma v eurách podpis štatutámeho^iänudaňovnfka ateboinej osoby oprävnenej podať
s daňové priznanle za právnickú osobu

ICO

Obchodné meno alebo názov

f_

Udaje oo prijímaterovl 6.

podpis štatutámeholorgánu daňovn[f(a alebo inej osoby opróvnenej podaťSuma v eurách
daňové priznanie za prävnickú osobu

ICO

Obchodné meno alebo názov
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