Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce
č. 8/2017 o dani za ubytovanie

Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. e) a g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 43 a 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce o dani
za ubytovanie.
§1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u p r a v u j e
podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie na území mesta Želiezovce
s účinnosťou od 1. januára 2018.
§2
Sadzba dane
1) Sadzba dane je na celom území mesta 0,50 € na osobu a prenocovanie.

§3
Náležitosti a lehota

oznamovacej povinnosti platiteľa dane

1) Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré
poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je povinný v rámci oznamovacej
povinnosti oznámiť správcovi dane;
a) vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho
zariadenia.
b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote
do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali,
c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia ubytovacieho
zariadenia,
d) predkladať správcovi dane v termíne do 15 dní po skončení príslušného
kalendárneho štvrt'roka hlásenie k dani za ubytovanie a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu tohto nariadenia.
2) Platiteľ dane fyzická osoba (nepodnikatel'), poskytujúca odplatné prechodné
ubytovanie v súkromí, je povinná v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť
správcovi dane:
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ak sa platiteľ dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp.
dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území
SR), kontaktné údaje,

b) zariadenie ubytovacieho zariadenia v zmysle zákona, adresu ubytovacieho
zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu
zariadenia,
3) Platiteľ dane právnická osoby, fyzická osoba podnikajúca a iná osoba
neuvedená v ods. 2 tohto ustanovenia, ktorá poskytuje prechodné ubytovanie,
je povinná v rámci oznamovacej povinnosti uviesť minimálne:
a) obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo a miesto podnikania a kontaktné
údaje,
b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie
písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné
údaje,
c) zariadenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu
ubytovacieho zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú
kapacitu zariadenia,
4) Platiteľ uvedený v ods. 3 tohto ustanovenia je povinný predložiť správcovi dane
výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo inú zriaďovaciu listinu na
základe ktorej osoba vykonáva činnosť.

§4
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
1) Platiteľ je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území
mesta Želiezovce evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej
forme (ďalej len „kniha") , ktorá obsahuje tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu každej ubytovanej osoby,
b) dátum narodenia ubytovanej osoby,
c) číslo občianskeho preukazu, číslo pasu,
d) deň príchodu,
e) deň odchodu,
f) počet ubytovaných v danom kalendárnom štvrt'roku,
g) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom štvrťroku,
h) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom štvrťroku.
2) Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly
evidenciu podľa ods. 1.
3) Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad
o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí sadzbu dane za ubytovanie
v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, počet prenocovaní, počet
osôb, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a celkovú
výšku dane za ubytovanie.
§5
Spôsob, lehota vyberania dane,
náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, spôsob odvodu
1) Daň za ubytovanie sa platí na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne
Mestského úradu Želiezovce. Je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení
šlvrťroka podľa hlásenia k dani za ubytovanie na základe identifikačných
údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu dane.

§6
Správa dane
1) Správcom dane v zmysle § 42 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov je Mesto Želiezovce.
2) Výkonným orgánom správcu dane je Mestský úrad Želiezovce, oddelenie
finančné a hospodárenia školských zariadení.

Záverečné ustanovenie
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 4/2012 o dani za ubytovanie zo dňa
12.2012.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.
3) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 14.12.2017 uznesením č. 156/2017
4) Schválilo toto Všeobecné záväzné nariadenie o dani za ubytovanie.

V Želiez vciach, dňa 15.12.2017

Ing. Ondrej Juhász
primátor mesta

Príloha č. 1
Hlť.seníe k daní za ubytovanie
Obchodné meno alebo meno prevádzkovateľa:
Názov ubytovacieho zariadenia:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO/DIČ
Označenie štvrťroka, za ktorý sa vyúčtovanie
predkladá:

Počet ubytovanýcíi osôb
Počet prenocovaní
Daň za ubytovanie (počet prenocovaní x
sadzba^

V

dňa

podpis platiteľa dane**

Poznámka:
Podľa platného VZN o dani za ubytovanie je platiteľ dane povinný doručiť,,Hlásenie" k dani
za ubytovanie s vypočítanou sumou dane na Mestský úrad Želiezovce, vždy do 15.1., 15.4.,
15.7. a 15.10. príslušného kalendái neho roka.
*Nehodiacesa prečiarknite
* * u právnických osôb odtlačok pečiatky, meno priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby

