Obecný športový klub Divinka-Lalinok
Divinka 142, 013 31 Divina
__________________________________________________________________________

OŠK Divinka Lalinok oslovuje všetkých hráčov, rodičov, fanúšikov a priateľov
športu na darovanie 2% zo svojich daní.
Vážení športoví priatelia.
Výbor OŠK Divinka-Lalinok sa na Vás obracia so žiadosťou o venovanie 2 % z Vašich daní pre
náš klub. Ide o peniaze, ktoré sú už zaplatené štátu, nikoho to nič nestojí, akurát keď sa rozhodnete ich
venovať nášmu klubu, tak ich štát pošle nám. Pre klub je to výrazná pomoc.

Upozornenie:
Pretože OŠK Divinka-Lalinok vznikla až v roku 2017 a nárok na 2% má iba občianske združenie, ktoré
vykonáva svoju činnosť minimálne jeden rok, z toho dôvodu tieto 2% budú adresované na občianske
združenie TJ Divinka (predchodca OŠK). Tieto financie potom budú použité na činnosť športových
oddielov, ktoré sú zastrešené pod OŠK Divinka-Lalinok (futbalový oddiel, turistický oddiel, stolnotenisový
oddiel).

Ako postupovať?
Zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ
1.Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2017
2.Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením ho pošle daňovému úradu v mieste svojho
trvalého bydliska, alebo ho odovzdá členom výboru OŠK Divinka-Lalinok, prípadne na Obecnom
úrade v Divinke najneskôr do 30.apríla.2018 a následne ho my odovzdáme na daňový úrad.
Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie
1.Najneskôr do 31.3.2018 vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň
2.Vyplní vyhlásenie, ktoré je súčasťou jeho daňového priznania a odovzdá ho do 31.3.2018
príslušnému daňovému úradu na ktorom je evidovaný.
Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je k dispozícii u členov
výboru OŠK Divinka-Lalinok (Ing.Michal Krško, Tomáš Dlhopolček, Ľubomír Ťažký, Ing.Marián Novosad,
Ing.Ján Miksák, Richard Holúbek, Róbert Holeša), na internetovej stránke obce www.divinka-lalinok.sk,
ako aj na Obecnom úrade v Divinke.
Do časti II. Údaje o prijímateľovi je potrebné uviesť nasledovné údaje (pri tlačivách, ktoré Vám poskytneme
my sú tieto údaje už predvyplnené):
Obchodné meno: Telovýchovná jednota Divinka, Právna forma: Občianske združenie, IČO:00630322
Sídlo: Divinka, Súpisné číslo: 142, PSČ: 013 31, Obec: Divinka

V mene všetkých členov OŠK Divinka-Lalinok vopred veľmi pekne ďakujeme.
Výbor OŠK Divinka-Lalinok

