
Máte chuť pomôcť dobrej veci? 
Čo tak poukázať 2% zo zaplatenej dane pre  

OZ Za čistý Poprad? 
 
 

Naše OZ „Za čistý Poprad“ (do 10/2017 pod názvom „Popradčania za čistejšie životné prostredie“) 
funguje viac ako 5 rokov a našou hlavnou snahou je zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta 
Poprad (v minulosti sme hlavne pripomienkovali negatívny dopad výroby spoločnosti Schüle Slovakia, 
ktorá je výrobcom hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel) na m.č. Veľká a Západ.  
V minulom roku sme sa aktívne zaujímali aj o rozširovanie priemyselného areálu v Matejovciach ako 
aj modernizáciu železničnej trate v etape Svit-Poprad ako aj dali sme na známosť širokej verejnosti 
v m.č. Veľká a Sp. Sobota informáciu o začatí projektu pozemkových úprav. 
 
Pri našej dobrovoľníckej práci sme sa stretli s veľkou byrokraciou, neochotou štátnych orgánov 
poskytovať informácie, riešiť objektívne merania a zmapovať situáciu atď.  Ako veľká brzda sa javí 
nedostatok financií, ktoré sú potrebné na rôzne externé merania, posudky resp. na právne poradenstvo 
pri podávaní oficiálnych podnetov, výhľadovo žalôb. 
 
Preto sme sa rozhodli zaregistrovať naše OZ ako prijímateľa 2% zaplatenej dane.  Ak je Vám naša 
činnosť sympatická a chceli by ste nás podporiť, týmto by sme sa chceli uchádzať o Vaše 2% 
zaplatených daní (tieto dane musíte v každom prípade zaplatiť, avšak máte možnosť daňový úrad 
požiadať, aby časť Vašich daní poukázal na činnosť Vami vybranej neziskovej organizácie).  Ak nám 
neviete pomôcť priamo Vy (napr. ste nemali aktívny príjem)  – môžete nás odporučiť Vašim 
deťom, rodine, iným známym?   
 
Aj za rok 2017 môžu fyzické a právnické osoby venovať časť zo svojej zaplatenej dane (v zásade 2%) pre 
neziskové organizácie, ktoré sa zaregistrovali do Zoznamu prijímateľov na rok 2017. 
 
Detailné informácie nájdete na stránke www.rozhodni.sk (klik vpravo na Chcem poukázať 2% z dane). 
Dôležité je vyplniť základné údaje prijímateľa do vyhlásenia o poukázaní zaplatenej dane z príjmov 
FO/PO (3 typy – viď nižšie) 
 
 
Základné údaje prijímateľa - OZ Za čistý Poprad: 

Obchodné meno (názov): Za čistý Poprad 
Sídlo:    Široká 1882/78 
    058 01  Poprad 
IČO:    423 425 11 

 
Vo všeobecnosti možno postup poukázania zaplatenej dane zhrnúť nasledovne: 
 

a) Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho 
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
(inými slovami: väčšina zamestnancov, ktorí majú len 1 príjem od 1 zamestnávateľa, zúčtovanie 
dane pripravuje zamestnávateľ) 
Postup: 

• Požiadajte čo najskôr vášho zamestnávateľa aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie 
o zaplatení dane (pravdepodobne Vám ho vystaví po vyplatení marcovej výplaty – 
v prvej polovici apríla 2018) 

• Z tohto potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane, zaplatenú daň a vypočítate 2% 
zaplatenej dane (poprípade požiadajte vašu účtovníčku aby vám overila tieto 3 
údaje) 

• Vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO -  2% 
zaplatenej dane (min. 3€) 



- môžete si ho stiahnuť zo stránky www.zacistypoprad.sk, www.rozhodni.sk, resp. 
môžete si ho vyzdvihnúť v Obchodíku zdravia, Široká 78, Poprad).  

• Vo vyhlásení vyplníte svoje údaje (bunky 01 – 11), ďalej doplníte do bunky 12 výšku 
zaplatenej dane, do riadku 13 sumu 2% zo zaplatenej dane a do bunky 14 dátum 
zaplatení dane (údaje do buniek 12 až 14 doplníte z potvrdenia, ktoré vám dal 
zamestnávateľ). Do buniek 15 až 21 sa vypĺňajú údaje prijímateľa – t.j. OZ ZA čistý 
Poprad, 

IČO nášho združenia – 42342511, právnu formu – občianske združenie, 
obchodné meno – Za čistý Poprad, ulica – Široká, súpisné/orientačné číslo – 
1882/78, PSČ 058 01, obec – Poprad 

• Obe tlačivá, teda „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“ doručte do 30.4.2018 na 
daňový úrad podľa Vášho bydliska (t.j. napr. v Poprade na Daňový úrad, 
Štefánikova 3651/13, 058 01  Poprad). Môžete to urobiť doporučenou poštou, ako aj 
osobne. Poprípade doručte tieto podklady osobne do Obchodíku zdravia, Široká 78 
do 25.4.2018 a my to osobne zanesieme na Daňový úrad do konca apríla 2018. 

• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na 
účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie VY. Vy platíte celú daň daňovému 
úradu.  

 
b) Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové 

priznanie (link: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-
pre-fyzicke-osoby/ 

 
(inými slovami buď zamestnanec, ktorý mal viacero príjmov – napr. z prenájmu alebo od 
viacerých zamestnávateľov, ďalej živnostníci, slobodné povolania – lekári, právnici, znalci a pod.) 

• V oddiely XII daňového priznania (str. 10) do políčka 123 vyplníte vypočítané 2% 
z Vami zaplatenej dane  a na pravo od tohto políčka pripojíte svoj podpis (min. výška 
3€) 

• V políčku 135 doplníte údaje prijímateľa Vašich 2% - t.j.: 
IČO nášho združenia – 42342511, právnu formu – občianske združenie, 
obchodné meno – Za čistý Poprad, ulica – Široká, súpisné/orientačné číslo – 
1882/78, PSČ 058 01, obec – Poprad 

• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 na príslušný daňový úrad 
(t.j. daňový úrad v Poprade) a do 31.3.2018 je potrebné zaplatiť daň z príjmov.  

• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na 
účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie VY. Vy platíte celú daň daňovému 
úradu 

 
c) Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby – viď  

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/ 
• V prípade poukázania ako právnická osoba a nejasností, kontaktujte nás prosím 

priamo v Obchodíku zdravia, Široká 78, Poprad – ale v zásade stačí v daňovom 
tlačive vyplniť údaje prijímateľa, ktoré sú uvedené vyššie, t.j. : 

IČO nášho združenia – 42342511, právnu formu – občianske združenie, 
obchodné meno – Za čistý Poprad, ulica – Široká, súpisné/orientačné číslo – 
1882/78, PSČ 058 01, obec – Poprad 

 
Ďakujeme  Ďakujeme  Ďakujeme  Ďakujeme  Ďakujeme  Ďakujeme  Ďakujeme 

 
Kontakt: 
OZ Za čistý Poprad 
Sídlo OZ: Široká 1882/78, 058 01  Poprad 
 
Osobná návšteva: Obchodík zdravia, Široká 78, 058 01  Poprad 
www.zacistypoprad.sk  
mail: info@zacistypoprad.sk 


