Obec Poluvsie v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 37 - § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie
č. 4/2013
o dani za ubytovanie
o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie

na území obce Poluvsie
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Poluvsí podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2014 daň za ubytovanie.
§2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území obce
v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení na území obce prechodne odplatne ubytuje.
§4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,30 € na osobu a prenocovanie.
§6
Oznamovacia povinnosť
1) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť obci v lehote do 30 dní od začatia
poskytovania prechodného odplatného ubytovania, že sa stáva platiteľom dane z ubytovania (ďalej len
„platiteľ dane“) a uviesť :
- identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo obchodné
meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, kontaktné údaje),
- údaje o ubytovacom zariadení (adresa ubytovacieho zariadenia, kategorizácia ubytovacieho
zariadenia, ubytovacia kapacita).
2) V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmeny ohlásených údajov alebo ukončenie
poskytovania prechodného odplatného ubytovania.

§7
Vyberanie dane
1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše
príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
2) Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia predloží v mesačných (štvrťročných) lehotách do 10. dňa po
ukončení mesiaca (štvrťroku) obecnému úradu evidenciu - knihu ubytovaných a na základe písomného
hlásenia uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia k dani za ubytovanie v katastrálnom území obce
Poluvsie vykoná úhradu dane nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne OcÚ,
b) prevodom na účet obce Poluvsie.
§8
Oslobodenie
Od dane sú oslobodené osoby:
- nevidomá osoba,
- bezvládna osoba,
- ťažko zdravotne postihnutá osoba vrátane sprievodcu (preukaz ZŤP),
Prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie od dane na príslušnom účtovnom doklade.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania
a včasného poukazovania, vykonáva správca dane a ním poverené osoby.
2) Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 6/2012 o dani za ubytovanie.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie bolo prerokované na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2013 a bolo schválené uznesením č. 61/2013.
4) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh
tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie zverejnený na
úradnej tabuli obce Poluvsie a na internetovej adrese obce od 29.11.2013 do 16.12.2013.
5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2013 o dani za ubytovanie nadobúda účinnosť
dňom 1.1.2014.

V Poluvsí, 17.12.2013

Martin Šujan
starosta obce
Vyvesené :

Zvesené :

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2013

OBEC POLUVSIE
Obecný úrad č. 251, 972 16 Pravenec, tel. : 046/544 21 02, e-mail : poluvsie@poluvsie.sk

HLÁSENIE
K DANI ZA UBYTOVANIE V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE POLUVSIE

Obdobie od : ................................................................... do : ...................................................................
Daňovník, resp. osoba s právom hospodárenia : .....................................................................................
Názov ubytovacieho zariadenia : .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Počet všetkých ubytovaných osôb
(vrátane oslobodených)
Počet ubytovaných osôb podliehajúcich dani za ubytovanie
Počet prenocovaní
(len osoby podliehajúce dani za ubytovanie)
Daň za ubytovanie ( sadzba = 0,30 €/osoba/noc)
Výpočet : počet prenocovaní x sadzba poplatku

Dátum : ...............................................

Podpis daňovníka, resp. správcu, pečiatka : ......................................................................................

Bankové spojenie : ......................................................................................

Poznámka : V zmysle VZN č. 4/2013 o dani za ubytovanie je daňovník povinný predložiť Hlásenie k dani
za ubytovanie v katastrálnom území obce Poluvsie a odviesť daň za ubytovanie do 10. dňa po
skončení mesiaca (štvrťroku). Ak príde k zmenám v daňovej povinnosti alebo daň zanikne, je
daňovník povinný oznámiť správcovi dane - obci Poluvsie tieto skutočnosti do 30 dní odo dňa
ich vzniku alebo zániku.

