
Naša nemocnica v Čadci, občianske združenie, 

Palárikova 2311, 022 16 Čadca 
 

Vážení priatelia, predstavitelia firiem, podnikateľských subjektov a ostatných organizácií, 

prosíme Vás  v súvislosti s možnosťou poukázania 2% podielu Vašej  zaplatenej  dane podľa § 50  Zákona  

č. 595/2003 Z. z. pre hore uvedené občianske združenie „Naša nemocnica v Čadci, občianske 

združenie“, Palárikova 2311, 022 16 Čadca. 

Občianske združenie „Naša nemocnica v Čadci,“ vzniklo 18.02.2009. Toto združenie je založené na 

podporu a pomoc pri obstarávaní a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky, nových liečebných 

metód, ktorými chce prispieť k záchrane a skvalitneniu života pacientom KNsP. 

Je otvorenou neziskovou organizáciou, ktorá za svoju činnosť nepoberá žiadne odmeny. Členovia 

OZ pracujú na báze dobrovoľnosti. Všetky finančné prostriedky, ktoré prídu na účet občianskeho 

združenia, sú použité na nákup prístrojovej techniky alebo materiálneho vybavenia lôžkových oddelení. 

Snahou OZ je aj prostredníctvom Vašich darov pomáhať nemocnici pri skvalitňovaní zdravotnej 

starostlivosti a zabezpečení väčšieho komfortu hospitalizovaným pacientom. 

Dovoľte, aby sme Vás opäť požiadali o poukázanie 2 % podielu zaplatenej dane pre Kysuckú nemocnicu 

prostredníctvom občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci. 

Projekty pre rok 2022 nájdete na web stránke: www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty 

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc a podporu pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti pacientom 

kysuckého regiónu. 

 

 
 

Potrebné údaje o prijímateľovi: 

Obchodné meno alebo názov: Naša nemocnica v Čadci, občianske združenie 

Sídlo: Palárikova 2311 

                                                 022 16 Čadca 

Právna forma: Občianske združenie 

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):     4 2 0 6 7 5 0 2 

 



Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby za rok 2022: 

1. Vypočítajte si Vaše 1% ( 2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú 

môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % 

(2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a 

zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške 

minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba 

prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 

iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. 

3. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a 

zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 

0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak 

môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po 

minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 2 a 3. 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania 

na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, 

aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov. 

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty 

prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového 

priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo, ktoré 

sme Vám zaslali. 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie : 

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete 

poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka 

minimálne 3 €. 

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v 

prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v 

priloženom oslovení pre naše občianske združenie na predchádzajúcej strane. 

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania 

(zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj 

zaplaťte daň z príjmov. 

3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, 

aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov 

prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už 

nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo, ktoré sme Vám zaslali. 

IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho 

zamestnáva- teľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 

z príjmov. 

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. do 
15.2.2023. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - 

to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť 



minimálne 3 €. 

4. Vypíšte do priloženého Vyhlásenia potrebné údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať. 

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2023 na 

daňový úrad podľa Vášho bydliska.  

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami 

vybraného prijí mateľa. 

Poznámky: 

Do kolónky ROK sa píše 2022 

Obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov 

prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak 

obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. 

Výpočet 2 % z dane: vypočítaná suma sa zaokrúhľuje ne 2 desatinné miesta podľa pravidiel 

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, 

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu. 
 

 

                                                                                                                                  Viera Valková 

                                                                                                                                     predseda OZ 

http://www.rozhodni.sk/index.php?&amp;MId=1&amp;Lev1=1&amp;Ind1=51&amp;P=index%2Csl
http://www.rozhodni.sk/index.php?t&amp;p&amp;xp&amp;MId=2&amp;Lev2=1&amp;Ind2=4&amp;P=index%2Csl%2C&amp;Ind2=33
http://www.rozhodni.sk/index.php?t&amp;p&amp;xp&amp;MId=2&amp;Lev2=1&amp;Ind2=4&amp;P=index%2Csl%2C&amp;Ind2=33

