Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
3116/621/14-OO
SMERNICA
o použití podielov zaplatených daní
Slovenský rybársky zväz je občianske združenie, zapísané pod spisovou značkou
NCR1s56419/2014 v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb, na
prijímanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, v zmysle § 50 zákona č.595/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov o daniach z príjmov / ďalej len zákon/.
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na
podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi
dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane
do výšky 2 % (ďalej len podiel zaplatenej dane) sa má poukázať ním určenej právnickej
osobe – prijímateľovi vymedzenom v § 50 ods. 4 zákona (napr. Slovenskému rybárskemu
zväzu), alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 % ak ide
o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával
dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu ( § 3 ods.1 zákona č.406/2011 Z. z.) počas
najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa
osobitného predpisu (§ 4 ods.9 a § 5 ods.6 zákona č.406/2011 Z. z.) ak tento daňovník
uplatňuje postup podľa § 33, to znamená, že za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň
znížená o daňový bonus.
Daňovník, ktorý je právnickou osobou je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote
na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním
určeným prijímateľom vymedzenom v § 50 ods. 4 zákona, ak v zdaňovacom období, ktorého
sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval
finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným
daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Na účely vymedzené
v odseku 5 , ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5
% zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového
priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určením prijímateľom podľa odseku
4 len do výšky 1,5% zaplatenej dane.
Podiel zaplatenej dane je najmenej
a) 3,00 € ak daňovníkom je fyzická osoba
b) 8,00 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba
Táto smernica upravuje postup evidencie a použitia podielu zaplatených daní .

Článok 1
Evidencia príjmov
Prijaté sumy sú predmetom účtovnej evidencie podľa Zákona o účtovníctve a súvisiacim
predpisom v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania.

Článok 2
Použitie podielu zaplatenej dane
2.1. Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely
v súlade s §§ 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:
a) ochrana a tvorba životného prostredia
ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie
čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )
ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže
starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických
havárií, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy
odstraňovanie následkov živelných pohrôm
stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných
vodných živočíchov
nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základ –
ných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
zarybnenie rybárskych revírov násadami vzácnych a ohrozených druhov rýb
b) podporu a rozvoj telesnej kultúry
- organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže - nákup
upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov
spojených s ich organizovaním.
c) podpora vzdelávania
- podpora vzdelávania jednotlivých členov Slovenského rybárskeho zväzu so
zreteľom najmä na deti a mládež, organizovanie a činnosť rybárskych krúžkov,
technické vybavenie klubovní prostriedkami pre podporu vzdelávania a pod.

2.2.

O použití prostriedkov podielu zaplatenej dane rozhoduje Rada SRZ v rámci
schvaľovania ročného rozpočtu a to tak, že určí podiel pre jednotlivých žiadateľov
z obdržaných príjmov na základe súhrnu žiadostí základných organizácií a oddelení
sekretariátu Rady SRZ. Podiel jednotlivých žiadateľov sa určí iba z tej časti
prostriedkov , ktorá nie je určená pre konkrétnu základnú organizáciu.

2.3.

Skutočnosť, že časť prostriedkov je určená konkrétnej základnej organizácii, táto
preukáže kópiami vyhlásení daňovníkov, ktoré budú tvoriť prílohu k žiadosti podľa
bodu 2.4. tejto smernice.

2.4.

Skutočné použitie prostriedkov v priebehu príslušného roka sleduje v súlade so
schváleným plánovaným použitím ekonomický odbor sekretariátu Rady SRZ.

2.5.

O príspevok z prijatých podielov zaplatených daní (ďalej len príspevok) požiadajú
základné organizácie a oddelenia sekretariátu Rady SRZ v termíne do 30.6.

kalendárneho roka. V žiadosti sa uvedie účel použitia príspevku a to tak, aby bol
v súlade s bodom 2.1. tejto smernice.

2.6.

Príspevok bude prijímateľovi poskytnutý po predložení dokladu, ktorý spĺňa všetky
náležitosti platnej legislatívy a podľa charakteru použitia taktiež listiny preukazujúce
prevzatie tovaru a služieb členmi Slovenského rybárskeho zväzu(prezenčné listiny
a pod.), ktorými preukáže použitie finančných prostriedkov na účel uvedený v žiadosti.

2.7.

Prijímateľ príspevku je povinný predložiť daňový doklad a ďalšie listiny v zmysle bodu
2.5. tejto smernice v termíne do konca kalendárneho roka v ktorom bolo rozhodnuté
o použití príspevku. V opačnom prípade stráca nárok na príspevok, ktorý bude použitý
na iné účely v zmysle tejto smernice.

2.8.

Na príspevok nemá nárok základná organizácia, ktorá je vedená v zozname
prijímateľov ako samostatný subjekt.

Článok 3
Kontrola
3.1. Kontrolu dodržiavania tejto smernice vykonáva Kontrolná komisia Rady SRZ.
3.2. Ročný výkaz skutočného použitia prostriedkov podielu zaplatenej dane za príslušný
kalendárny rok je súčasťou Správy o hospodárení SRZ –Rady Žilina.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Túto smernicu vydáva Rada SRZ s platnosťou od 1. apríla 2015
Smernica 3140/707/13-OO stráca platnosť dňom 31.marca 2015
Žilina, december 2014

Slovenský rybársky zväz - Rada
Žilina

Prílohy :
- vzor žiadosti o príspevok

VZOR

Slovenský rybársky zväz- Rada
A. Kmeťa 20
010 55 Žilina

Vec : Žiadosť o príspevok z prijatých podielov zaplatených daní
V súlade so smernicou, 3116/621/14-OO Vás Miestna (mestská) organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu v ......................................týmto žiada o poskytnutie príspevku
z prijatých podielov zaplatených daní.
Žiadame Vás o poskytnutie čiastky ........................... € , ktorú použijeme na nasledujúce
účely :

pečiatka organizácie
podpisy 2 štatutárnych zástupcov

