Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce
č. 4/2012 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 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 2013.
§2
Základ dane
1) Základom dane je počet prenocovaní .
§3
Sadzba dane
1) Sadzba dane je 0,33 € za osobu a prenocovanie.
§4
Oznamovacia povinnosť
1) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní odo dňa začatia činnosti , a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
2) Platiteľ dane je povinný pri nahlásení vzniku daňovej povinnosti predložiť
aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný
doklad, na základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za
ubytovanie.
3) Ak daňová povinnosť zanikne , platiteľ oznámi túto skutočnosť správcovi dane
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na tlačive, ktorého vzor tvorí
prílohu č. 2 tohto nariadenia.
§5
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo
elektronickej forme (ďalej len kniha), ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia
ubytovaného
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného
d) dôvod neplatenia dane, ak sa jedná o osobu podľa § 8
2) Platiteľ dane je ďalej povinný :
a) predkladať správcovi dane v termíne do 15 dní po skončení
príslušného kalendárneho štvrťroka
priznanie
k dani a to na
predpísanom tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia .
§6
Vyberanie dane
1) Daň za ubytovanie pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§7
Platenie dane
1) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím.
2) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
§8
Oslobodenie od dane
1) Od dane sú oslobodené zariadenia:
a) poskytujúce sociálne služby,
b) poskytujúce charitatívne služby,
c) zariadenia vo vlastníctve mesta, pokiaľ nie sú dane do prenájmu
fyzickej alebo právnickej osobe za účelom vykonávania zárobkovej
činnosti.
2) Od dane sú oslobodení 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.
§9
Podmienky na uplatnenie oslobodenia
1) Platiteľ poplatku uplatňuje oslobodenie daňovníkov od dane pri štvrťročnom
vyúčtovaní, a to :
a) pre daňovníkov uvedených v § 8 ods. 2 pím. a) a b) tohto
všeobecne záväzného nariadenia objednávkou mesta Želiezovce o
počte ubytovaných osôb,
b) pre daňovníkov uvedených v § 8 ods. 2 písm. c) tohto všeobecne
záväzného nariadenia hodnoverným dokladom o príbuzenskom vzťahu,

c) pre daňovníkov uvedených v § 8 ods. 2 písm. d) tohto všeobecne
záväzného nariadenia zmluvami o pracovnom pomere.

§ 10
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, referát daní a
poplatkov.
§ 11
Záverečné ustanovenie
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 12/2008 zo dňa 11.12.2008.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
3) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa
13.12.2012 uznesením č.
185/2012 schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie.
V Želiezovciach, dňa …..................

Ing.arch. Pavel BAKONYI
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce

Vznik (dátum) :
Údaje o daňovníkovi :
Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo/DIČ:

Adresa trvalého
pobytu

Ulica, súpisné a
orientačné číslo

Mesto:

PSČ:

Iné údaje

Telefón:

E-mail:

Fax:

Obchodné meno alebo názov organizácie , IČO :

Adresa sídla :

Ulica, súpisné a
orientačné číslo

Mesto:

PSČ:

Ostatné údaje:

Banka, z ktorej je plnená
daň. Povinnosť :

Číslo účtu :

Kód banky:

Meno a priezvisko
zodpovednej osoby :

Telefón:

E-mail:

Údaje o ubytovacom zariadení :

Adresa nehnuteľnosti:
Názov zariadenia :
Kategória :

Fax:

Počet lôžok :

V Želiezovciach, dňa …...............
…................................................
pečiatka a podpis platiteľa
PRÍLOHA č. 2

Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce
Zánik (dátum) :
Údaje o daňovníkovi :
Titul:

Priezvisko:

Meno:

Rodné číslo/DIČ:

Adresa trvalého
pobytu

Ulica, súpisné a
orientačné číslo

Mesto:

PSČ:

Iné údaje

Telefón:

E-mail:

Fax:

Obchodné meno alebo názov organizácie , IČO :

Adresa sídla :

Ulica, súpisné a
orientačné číslo

Mesto:

PSČ:

Ostatné údaje:

Banka, z ktorej je plnená
daň. Povinnosť :

Číslo účtu :

Kód banky:

Meno a priezvisko
zodpovednej osoby :

Telefón:

E-mail:

Údaje o ubytovacom zariadení :

Adresa nehnuteľnosti:
Názov zariadenia :
Kategória :
Počet lôžok :

Fax:

Dôvod zániku:

V Želiezovciach, dňa ….................
pečiatka a podpis platiteľa
PRÍLOHA č. 3

Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie
Označenie štvrťroka, za ktorý sa vyúčtovanie
predkladá

I.

II.

III.

IV.

Názov ubytovacieho zariadenia :
Adresa:
Kontaktná osoba:
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa:
IČO :

DIČ:

1.

Ubytovaní hostia celkom

2.

Počet prenocovaní celkom

3.

Z riadku 1 – počet hostí, na ktorých sa vzťahuje
daňová povinnosť

4.

Z riadku 2 – počet prenocovaní, ktoré podliehajú
daňovej povinnosti

5.

Predpis – daňová povinnosť ubytovacieho
zariadenia celkom (riadok 4 x sadzba dane)

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v štvrťročnom vyúčtovaní dane za ubytovanie
sú správne a úplné.

V Želiezovciach, dňa ….......................

…..........................................................
podpis zodpovednej

