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D o h o d a 

o výplate odmeny bez uplatnenia zrážkovej dane 

uzatvorená podľa ustanovení § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani príjmov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) medzi 

 

 

 

Platiteľ dane:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

IČO:    00151513 

DIČ:    2020845057 

Zastúpený:   Ing. Július Jakab - vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

č. účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

    SWIFT: SPSRSKBA 

 

(ďalej len „platiteľ dane“) 

 

a 

 

Daňovník/Autor:   Bc. Jakub Líška 

Rodné číslo:     

Adresa trvalého bydliska:   

DIČ:      

Bankové spojenie (IBAN):  

 

(ďalej len „daňovník“) 

 

(platiteľ dane a daňovník ďalej spolu aj ako „účastníci dohody“ alebo jednotlivo ako „účastník 

dohody“) 

 

 

Článok I. 

1) Predmetom tejto dohody o výplate odmeny bez uplatnenia zrážkovej dane (ďalej aj ako 

„dohoda“) je úprava práv a povinností účastníkov dohody vyplývajúcich zo zákona 

o dani z príjmov. 

 

2) Platiteľ dane sa s daňovníkom dohodli v súlade s § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, 

že platiteľ dane nezrazí z vyplácanej autorskej odmeny (faktúra č. 20200032) daň 

z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.  

 

3) Daňovú povinnosť z vyplatených príjmov si vysporiada daňovník sám podaním 

daňového priznania. 

 

4) Platnosť tejto dohody je na dobu účinnosti predmetného ustanovenia § 43 ods. 14 

zákona o dani z príjmov alebo povinnosti zrážať daň podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona 

o dani z príjmov. 

 

Článok II. 

 

1)  Táto dohoda  nadobúda platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi dohody.  
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2) Táto dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, majúcich povahu originálu, z  

ktorých platiteľ dane prevezme dva (2) rovnopisy a daňovník prevezme jeden (1) 

rovnopis.  

 

3) Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v  

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prejav ich vôle je zrozumiteľný, 

určitý a uskutočnený v zákonom predpísanej forme. Ďalej vyhlasujú, že ich 

spôsobilosť na právne úkony ani zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a na znak 

súhlasu s obsahom tejto dohody a jej právnymi následkami túto dohodu potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

  

 

 

V Bratislave, dňa  ___________   V Trenčianskej Teplej, dňa  ___________ 

 

 

 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

         Ing. Július Jakab             Bc. Jakub Líška                                       

 vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky       daňovník 




