
   Lučenecký 

   inšpiratívny priestor   

   pre mladých  

Cieľmi OZ sú: 

 

 podpora vzdelávania nadpriemerne nadaných detí, žiakov a 

študentov a zabezpečenie ich voľno časových aktivít 

 organizácia vzdelávacích krúžkov, podujatí a sústredení zameraných na 

rozvoj kreativity a inovatívneho myslenia študentov 

 podpora a aktivity súvisiace so vzdelávacím procesom a rozvojom 

nadaných detí na SZŠ OSKAR 

 podporovanie lepšieho uplatnenia mladých v dospelosti 

 podpora integrácie znevýhodnených žiakov a študentov 

Údaje pre darovanie 1-2% z daní za rok 2022: 
 

IČO: 51102692 

Právna forma: Občianske združenie 

Názov: LIPREM - Lučenecký inšpiratívny priestor pre mladých  

Sídlo: Pivničný rad 5188/12, 984 01 Lučenec 

Fyzické osoby 2% zo zaplatených daní poukazujú prostredníctvom Vyhlásenia o 

poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

Právnické osoby 1-2% zo zaplatenej dane poukazujú vyplnením údajov priamo 

do daňového priznania. 

Podporte snaživé a bystré deti, ktoré to našej 

spoločnosti niekoľkonásobne vrátia. 

 

Postup na poukázanie 2% z daní za rok 2022 

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA 

15. 2. 2023 – do tohto termínu musíte požiadať zamestnávateľa o vykonanie 
ročného zúčtovania a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Následne je 
potrebné vyplniť tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej 
dane z príjmov fyzickej osoby” (aktuálne tlačivo si môžete stiahnuť nižšie). 

30. 4. 2023 – do tohto termínu je potrebné obe tlačivá  (Potvrdenie o zaplatení 
dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v 
mieste Vášho bydliska. 

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje 
svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €. 

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI 
DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA 

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa 
uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane). 

31. 3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad 
(v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti. 

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje 
svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €. 

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU 

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z 
dane) priamo v daňovom priznaní. 

31. 3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad 
v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je 
schválené daňovým úradom inak) 

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa 

rozhodla takouto formou pomôcť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu 

predstavuje minimálne 8 €. 


