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o dani za ubytovanie
Obec Svodín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“/ a ustanoveniami
§ 2 ods. 1 písm. d), § 42 a § 43 zákona NR SR č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, vydáva s účinnosťou od 1. januára 2015 toto všeobecne záväzné nariadenie obce
(ďalej len „VZN“):
§1
Úvodné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne na základe § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona o obecnom
zriadení r o z h o d l o podľa piatej časti zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/ o podmienkach určovania
a vyberania dane za ubytovanie na území obce Svodín počnúc dňom 1. januára 2015.
2) Základné ustanovenia o predmete dane a o daňovníkovi sú vymedzené a uvedené v piatej
časti, § 37 a § 38 zákona o miestnych daniach.
§2
Ubytovanie v ubytovacom zariadení
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel,
botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba
na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt
v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§3
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§4
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,10 eur na osobu a prenocovanie.
§5
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie
1) Platiteľ je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb za odplatu a je
povinný spracovať výkaz za mesačné obdobie dozadu, ktorý obsahuje počet a menný
zoznam ubytovaných osôb, počet a označenie dní prenocovania a výpočet dane.
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2) Platiteľ je povinný v poznámkach k výkazu uviesť skutočnosti dôležité pre určenie výšky
dane, resp. pre oslobodenie od dane.
§6
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. Platiteľ je povinný sám daň vypočítať a zaplatiť.
§7
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
Zaplatenie dane potvrdzuje príjmový pokladničný doklad vystavený správcom dane alebo
výpis z účtu platiteľa a výkaz platiteľa podľa § 5 ods. 1 VZN s výpočtom dane.
§8
Lehoty a spôsob odvodu dane
1) Platiteľ dane je povinný predložiť do 10. dňa nasledujúceho mesiaca správcovi dane
hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac
za každé ubytovacie zariadenie na území obce.
2) Daň je splatná bez vyrubenia naraz za mesačné obdobie dozadu, prevodom na bankový
účet obce alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Svodín do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca.
3) Platiteľ v lehote podľa § 8 ods. 2 VZN je povinný preukázať správcovi zaplatenie dane
v zmysle § 7 VZN.
§9
Oslobodenie od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane
1) Daň sa neplatí za osobu nevidomú, bezvládnu, za fyzickú osobu, ktorá je držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo
úplne bezvládnych fyzických osôb, do 18 rokov veku a za fyzickú osobu poberajúcu
starobný dôchodok.
2) Bezplatné ubytovanie so súhlasom Obce Svodín dopredu.
3) Oslobodenie od dane platiteľ uplatní pri výpočte dane a uvedie v poznámkach k výkazu
podľa § 5 ods. 1 a 2 VZN.
§ 10
Prechodné ustanovenie
Ak do 31. decembra 2014 nastane skutočnosť pre vyrubenie dane za ubytovanie, daňové
konanie sa uskutoční podľa predpisov platných do 31. decembra 2014.
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§ 11
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Svodín o dani
za ubytovanie sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2008.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Svodín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani
za ubytovanie uznieslo dňa 15.12.2014 uznesením č. 25/15122014.
§ 12
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

Gabriel Vígh
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 26.11.2014
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a
právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice
na Obecnom úrade vo Svodíne.

Návrh VZN bol zvesený dňa 15.12.2014
VZN po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
dňa 16.12.2014
VZN bolo zvesené dňa 31.12.2014

