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Predlžujeme úradné hodiny na daňových úradoch 

 
BRATISLAVA – 23.01.2018: Finančná správa počas posledných januárových dní predlžuje  
pre podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) úradné hodiny  
na daňových úradoch. Klientske zóny budú navyše pre daňovníkov dostupné aj v utorok,  
ktorý obvykle nie je stránkovým dňom.  

Finančná správa predĺži počas posledných dvoch januárových dní úradné hodiny na daňových úradoch. 
Chce tak vyjsť v ústrety tým daňovníkom, ktorí potrebujú podať DP k DzMV a svoje povinnosti si odložili 
na poslednú chvíľu. Podateľne na daňových úradoch budú počas posledných dvoch januárových dní 
predĺžené o hodinu, klientske zóny budú navyše pre daňovníkov dostupné aj v utorok, ktorý štandardne 
nie je stránkovým dňom. V stredu 31. januára budú navyše o hodinu predĺžené aj úradné hodiny 
klientskych zón daňových úradov.  

Daňové úrady budú počas budúceho týždňa dostupné nasledovne:  
 

 Podateľňa Klientska zóna 

Pondelok 29.januára* 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 

Utorok 30. januára 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 

Streda 31. januára 08:00 - 18:00 08:00 - 18:00 
* pozn. štandardné úradné hodiny 

 
Z dôvodu blížiaceho sa termínu na podanie DP k DzMV budú počas posledných januárových dní 
posilnené aj služby call centra. Finančná správa predlžuje prevádzkovú dobu a posilňuje personálne 
kapacity expertov na call centre zameraných najmä na technickú podporu pri elektronickej komunikácii 
(voľba č.1). 
 
Call centrum finančnej správy bude k dispozícii v najbližších dňoch nasledovne: 

 štvrtok 25. januára - do 24.00 hod. 
 pondelok 29. januára - do 19.00 hod. 
 utorok 30. januára - do 19.00 hod. 
 streda 31. januára - do 24.00 hod. 

 
Všetky tieto opatrenia zavádza finančná správa preto, aby vyšla v ústrety tým daňovníkov, ktorí musia 
do 31.januára 2018 podať DP k DzMV – či už papierovo, alebo elektronicky. Finančná správa 
upozorňuje, že 31. január je tiež termín na zaplatenie dane, nielen na podanie daňového priznania.  
 
Finančná správa chce v tejto súvislosti upozorniť aj na to, že kým DP k DzMV sa podáva 
finančnej správe (osobne, poštou alebo elektronicky), daň z nehnuteľnosti sa podáva obci. 
Správu dane z nehnuteľností teda vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza  
a daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podávať obciam, nie daňovým úradom.  


