Úplné znenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 10/2004
o dani za ubytovanie v znení I. zmeny
Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 43 a § 103 ods. 1 a 2 zák. č.
582/2004 Z. z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tomto Všeobecne záväzné nariadenie
o dani za ubytovanie

§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach 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. Zavádza s účinnosťou od 1. januára 2005 daň za ubytovanie.

§2
Sadzba dane
Sadzba dane je 5,- Sk za osobu a prenocovanie.

§3
Oznamovacia povinnosť
(1) Platiteľ dane je povinný prvýkrát sa zaregistrovať u správcu dane do 30 dní odo dňa
účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(2) V nasledujúcich obdobiach je platiteľ povinný registrovať sa u správcu dane do 15
dní odo dňa začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania.
(3) V oznámení uvednie svoje identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia, v
ktorom poskytuje služby prechodného ubytovania.
(4) V prípade zmien alebo zániku daňovej povinnosti je platiteľ povinný tieto oznámiť do
15 dní odo dňa ich vzniku.

§4
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
(1) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu o počte osôb ubytovaných v zariadení s ich
identifikačnými údajmi a dĺžke prechodného pobytu osôb v zariadení, ako aj osôb
oslobodených od dane, a v prípade kontroly túto predložiť kontrolnému orgánu.
(2) Platiteľ dane je povinný na základe evidencie podať priznanie k dani za ubytovanie
správcovi dane štvrťročne, a to do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka.

§5
Vyberanie dane
(1) Správca dane vyrubuje daň platobným výmerom.
(2) Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
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§6
Oslobodenie od dane
(1) Od dane sú oslobodené zariadenia poskytujúce
a) sociálne služby
b) charitatívne služby
c) vo vlastníctve mesta, pokiaľ nie sú dané do prenájmu fyzickej alebo právnickej osoby
za účelom vykonávania zárobkovej činnosti.
(2) Od dane sú solobodení daňovníci ubytovaní v zariadení, a to
a) fyzické osoby družobných miest zúčastňujúce sa akcií usporiadaných mestom
Želiezovce
b) pozvané folklórne súbory účinkujúce na akciách usporiadaných mestom Želiezovce
c) vlastník zariadenia a príbuzný vlastníka v priamom rade
d) osoby zamestnané v zariadeniach

§7
Podmienky na uplatnenie oslobodenia
(1) Platiteľ dane uplatňuje oslobodenie daňovníkov od dane pri štvrťročnom vyúčtovaní, a
to

a) pre daňovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) a b) tohto všeobecne záväzného
nariadenia, objednávkou mesta Želiezoviec o počte ubytovaných hostí,

b) pre daňovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. c) tohto všeobecne záväzného
nariadenia, hodnoverným dokladom o príbuzenskom vzťahu,

c) pre daňovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. d) tohto všeobecne záväzného
nariadenia, zmluvami o pracovnom pomere.

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa v zmysle zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(2) Výkonným orgánom správcu dane je Mestský úrad Želiezovce, referát hospodárstva.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Želiezovce č. 5/2004 o miestnych poplatkoch.
(4) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajších
predpisov.
(5)Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 1.1.2005.
(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach č. 24 dňa 9.12.2004 v čl. XII. písm. A ods. d).
Novelizované:
- uznesením Mestského zastupiteľstva Želiezovce č. 256/2007 zo dňa 14.12.2007 a nadobúda
účinnosť dňom 1.1.2008.

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta
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