
Darujte 2% zo svojich daní 

Záujmovému združeniu Okružná 

 

Podporte, prosím, aktivity Záujmového združenia Okružná darovaním 2% z 

dane. Získané finančné prostriedky budú použité na podporu deti a mládeže 

v obci Okružná, na propagáciu obce, aktivity na trávenie voľného času 

a podobne; prípadne Vy sami môžete prísť s nejakým návrhom, ako využiť tieto 

prostriedky. 

Ďakujeme za vašu podporu! 

Údaje o prijímateľovi 

Obchodné meno (názov): Záujmové združenie Okružná 

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 42422281 

Sídlo: Okružná 15, 082 12 Kapušany 

Konateľ:  Mgr. Peter Sučko,  

Okružná 147,  

tel. 0911 530 684,  

e-mail: sucko32@gmail.com  

 

V prípade potreby prosíme kontaktujte konateľa Záujmového združenia 

Okružná.  

mailto:sucko32@gmail.com


Zamestnanec 

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného 

zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie „Potvrdenia 

o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.  

2. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 

z príjmov fyzickej osoby“.  

3. Do 31. marca 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho 

bydliska. 

  

Fyzická osoba - SZČO 

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % 

z dane z príjmu. 

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je 

fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 buď osobne, 

poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu alebo elektronicky. 

V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.  

  

Právnická osoba 

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 

2% z dane z príjmu. 

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za 

zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je 

povinnosť daň aj zaplatiť.  

 

 „Potvrdenie o zaplatení dane“ môžete doručiť aj Mgr. Petrovi Sučkovi, alebo 

na obecný úrad, kde Vám pomôžu s vyplnením tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní 

2%“ a zabezpečia jeho doručenie na Daňový úrad. 


