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Informácia o nariadení vlády SR č. 56/2021 Z. z. o upustení od uloženia 
pokuty za nepodanie priznania a čiastkového priznania k miestnym 

daniam 
 
Lehotu na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani 
za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností, 
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich 
upravuje § 99a a § 99b zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).  
 
Dňa 6.2.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 45/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento 
zákon dopĺňa § 160 o nový ods. 3, podľa ktorého vláda SR môže nariadením ustanoviť podmienky zániku 
daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky upustenia od uloženia 
pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. Podľa 
poznámky pod čiarou k odkazu 1 sa okrem iných zákonov rozumie osobitným predpisom aj zákon  
o miestnych daniach. 
 
V nadväznosti na § 160 ods. 3 daňového poriadku vláda SR prijala nariadenie č. 56/2021 Z. z. o upustení 
od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam, 
ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR dňa 12.2.2021 (ďalej len „nariadenie“).Týmto dňom nadobudlo 
nariadenie aj účinnosť. 
 
Podľa § 1 nariadenia od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností,  
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich 
alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  
za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich (ďalej len „priznanie alebo čiastkové priznanie  
k miestnym daniam“) na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote sa upustí,  
ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021. 
 
Uvedeným ustanovením sa upravuje nielen upustenie od uloženia pokuty za oneskorené podanie priznania 
alebo čiastkového priznania k miestnym daniam na zdaňovacie obdobie roku 2021 po lehote ustanovenej 
zákonom o miestnych daniach, ale súčasne sa nepriamo predlžuje aj lehota na podanie priznania alebo 
čiastkového priznania k miestnym daniam na zdaňovacie obdobie roku 2021 do 15. marca 2021. 
 
To znamená, že ak bol daňovník povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k miestnym daniam  
na zdaňovacie obdobie roku 2021 do 31. januára 2021 a túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021, 
pokuta za oneskorené podanie priznania alebo čiastkového priznania k miestnym daniam sa neuloží.  
Od uloženia pokuty sa upustí aj v prípade, ak 

- daňovníkovi zanikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  
za nevýherné hracie prístroje 31. januára 2021, daňovník čiastkové priznanie k týmto daniam 
nepodá do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti a súčasne túto povinnosť splní najneskôr  
do 15. marca 2021, 

- daňovníkovi vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností dedením alebo vydražením, k dani 
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 1. februára 2021, 
daňovník priznanie alebo čiastkové priznanie k týmto daniam nepodá do 30 dní odo dňa vzniku 
daňovej povinnosti a súčasne túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021.  
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