2017
Nedeľ é ohosluž y

Klub31 – spoloče stvo pre

každú edeľu o 10:01h v klube31

štude tov a pracujúcich

(Átriové domky - blok G, Mlynská
dolina, Bratislava)

Každú stredu o 19:01h v klube31
23.-26.3. 2017 - KPM 2017

26.02.2017 Slávnostné uvedenie
do služ y isio árov K ightov ov

Skupinky Malé spoloče stvá

Pred a želská príprava
Príprava ku krstu
Ko fir ač á príprava
Mgr. Peter Mozola (kaplán)
0948 020 026
mozolap@gmail.com

Evanjelické univerzitné
pastorač é centrum MOSTY
(UPC MOSTY)
ÚZ CZ ECAV BA – Legionárska

Štude tské, užské, že ské
a rodinné skupinky
Info:
mosty@sem.sk + webová stránka
28.- 30.4.2017
Rodinná víkendovka v Častej
. .
7 Deň UPC MOSTY
Od :3 do : hod. v Častej

upcmosty.sk
klub31.sk
facebook.com/UPCMOSTY

Kde nás nájdete:

mosty@sem.sk
0948 069 339

Átriové domky - blok G,
Mlynská dolina, Bratislava
(Klub31, blízko jedálne Eat&Meet)

Poštová adresa:
Staré Grunty 36, Bratislava

Ahojte priatelia,
chceli by sme vás informovať, že aj tento rok máme dobrú príležitosť, ako podporiť misijnú
prácu medzi študentmi, pracujúcimi a rodinami v Univerzitnom pastoračnom centre Mosty.
Môžete tak urobiť prostredníctvom poukázania 2% alebo 3% z vašej zaplatenej dane, ktorá
nemusí skončiť v štátnom rozpočte, ale môže byť použitá na podporu našej práce a misie v
Mlynskej
doline. Naše údaje, resp. „Údaje o prijímateľovi“, ktoré je potrebné vyplniť:
IČO: 42271355, Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
Obchodné meno (názov): Univerzitné pastoračné centrum Mosty, Sídlo - Ulica: Staré
Grunty, Súpisné / orientačné číslo: 36, PSČ: 841 04, Obec: Bratislava.
V prílohe nájdete detailné informácie o možnostiach poukázania 2% alebo 3% pre UPC
Mosty.
Vopred ďakujeme a prajeme vám veľa Božieho požehnania.
Pracovníci a dobrovoľníci UPC Mosty
Kontakt v prípade potreby: andrej.adamuscin@gmail.com

Príloha: Možnosti poukázania resp. darovania 2 alebo 3% z dane
Ak by ste sa rozhodli podporiť prácu v UPC MOSTY, je potrebné realizovať nasledovné
kroky:
A. Ak daňové priznanie za Vás rieši zamestnávateľ.
1. Požiadať do 15.2.2017 mzdové oddelenie o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení
dane".

2. Na základe "Potvrdenia o zaplatení dane" vypísať "Vyhlásenie" (príloha 1) o poukázaní
sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Do kolónky rok napíšte 2016. Minimálna výška v
prospech prijímateľa je 3 €.

3. Ak ste v roku 2016 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, mate právo
odviesť 3% dane. Potrebujete však "Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti "od
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (posielame v prílohe 2). Ak chcete požiadať o takéto
potvrdenie UPC MOSTY, tak prosíme doplňte do vzorového potvrdenia vaše údaje s
činnosťou a počtom hodín, ktorú ste vykonali v roku 2016 pre UPC Mosty a pošlite nám
potvrdenie mailom na mosty@sem.sk. Prijate potvrdenia vytlačíme, podpíšeme a následne
vám ich odovzdáme. (platí aj pre bod B).
4. Originály dokumentov z bodu 1 a 2 (a prípadne 3) je potrebné zaslať na daňový úrad
podľa Vášho trvalého bydliska. Zoznam daňových úradov s adresami nájdete tu:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnejprislusnost
5. Termín: 30.4.2017
Novinka od roku 2016: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%,
zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však
poukázaná suma).

Viac info: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-napoukazanie-2-pre-zamestnancov/

B. Ak daňové priznanie podávate sami ako Fyzická osoba.
Vyplniť v daňovom priznaní príslušné kolónky na poukázanie 2% (alebo 3% dane, ak ste
pracovali ako dobrovoľník) podľa uvedených „údajov o prijímateľovi“ v úvode infomailu alebo
v prílohe č. 1, kde nájdete údaje o prijímateľovi (UPC MOSTY).
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania (do 31.3.2017) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj
zaplaťte daň z príjmov.
 Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj
Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Novinka od roku 2016: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%,
zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však
poukázaná suma).
Viac info: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-prefyzicke-osoby/

C. Ak daňové priznanie podávate sami ako Právnická osoba.
Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma,
ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako
1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
a) 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania
a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31.3.2016) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z
dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi),
b) 1,0% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového
priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) nedarovali financie vo
výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba
prijímateľovi).
 V daňovom priznaní vypíšte uvedené „údaje o prijímateľovi“ resp. príslušné kolónky na
poukázanie 2% (1,0%) z dane.
 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania (termín do 31.3.2017) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z
príjmov.
Viac info: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-prepravnicke-osoby/
Ďakujeme za Vašu podporu!
P.S: Viac info o 2% na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/.
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VYHLÁSENIE

TlaŒivo vytlaŒené z
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

i

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
02 - Dátum narodenia

01 - Rodné číslo

.

/

vypĺňa sa, len ak ide
o daňovníka, ktorý
nemá rodné číslo

.

Rok

16

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
03 - Priezvisko

04 - Meno

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/
Adresa trvalého pobytu
07 - Súpisné/orientačné číslo

06 - Ulica

08 - PSČ

09 - Obec

10 - Štát

11 - Telefónne číslo
1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická
osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona
č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Suma do výšky 2% resp. 3% 1) zaplatenej dane
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma
do výšky 2% resp. 3% 1) zaplatenej dane

12

,

Suma do výšky 2% resp. 3% zo
13
zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)

,

1)

14 - Dátum zaplatenia dane

.

Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka,
znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň
na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie;
uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane,
ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia.
V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
16 - Právna forma

15 - IČO / SID

42271355

/

Účelové

zariadenie

cirkvi

a

náboženskej

spoločnosti

17 - Obchodné meno (názov)

Univerzitné

pastoračné

centrum

18 - Sídlo - Ulica

Staré
20 - PSČ

84101

MOSTY

19 - Súpisné/orientačné číslo

36

Grunty
21 - Obec

Bratislava

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Dátum

.

.

Podpis
daňovníka

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF/021447/2015-721

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
TlaŒivo

vytlaŒené

z

internetu
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U iverzit é pastorač é e trum MOSTY, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 42271355

Ján Novák
nar. 15.03.1988
Dolná ul. 36/5
971 01 Prievidza
ďalej le „Do rovoľník“
V Bratislave, dňa ...........
VEC: Potvrdenie o výkone do rovoľní kej činnosti
V zmysle § 5 ods. 6 záko a č.
/
). z. o do rovoľ í tve v platnom znení U iverzit é pastorač é
e tru MOSTY, Staré Gru ty ,
Bratislava, IČO:
, štatutár y orgá : Ing. Andrej
Ada ušči , PhD. a Mgr. Peter Mozola a ďalej le „Prijí ateľ do rovoľ í kej či osti“ vystavuje
Do rovoľ íkovi toto potvrde ie o výko e do rovoľ í kej či osti:








Do a trvania výkonu do rovoľní kej činnosti:
Deň
07.07.2016
14.07.2016
21.07.2016
28.07.2016
01.08.2016
08.08.2016
15.08.2016
Celkovo:

počet hodín
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
56 hodín

O sah výkonu do rovoľní kej činnosti: Do rovoľ í ka či osť
ola vyko áva á
Do rovoľ íko pre Prijí ateľa do rovoľ í kej či osti a spočívala v práci na príprave
zimného campu a víke dovky pre študentov a mladé rodiny, pripravovanom Prijí ateľo
do rovoľ í kej či osti. Išlo aj ä o te h i ké za ezpečenie vybavenia a orga izač ú
koordináciu akcie.
Hodnotenie činnosti Do rovoľníka: Či osť Do rovoľ íka považuje e za veľ i do rú,
akoľko počas výko u elej do rovoľ í kej či osti aktív e a zodpovedne pristupoval
k plneniu svojich úloh.
Kontaktná osoba: I g. A drej Ada ušči , PhD. (tel. č.: 0907 772 967, e-mail: mosty@sem.sk)

...........................................................
Ing. Andrej Ada ušči , PhD.
podpis a pečiatka

