
DODATOK  č. 4 VZN č.58/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 

             

                                    PRVÁ    ČASŤ  
  
                                           §  2 
 
                            Druhy miestnych daní  
 
Dopĺňa sa:  v  odstavci 1 písmeno: f , daň za ubytovanie 

 
                                      
 
Dopĺňa sa:                   ÔSMA   ČASŤ  
 
                                         §  24 
 
       
                           Daň za ubytovanie 
 
 
a) Predmet dane  
 
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 
ubytovacom zariadení (ďalej len zariadenie). 
 
b) Daňovník  
 
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.  
 
c) Základ dane  
 
Základom dane je počet prenocovaní. 
  
d) Sadzba dane  
 

Obec (správca dane) určuje sadzbu dane ...0....€/ osobu od 6 rokov za 
prenocovanie. 
 
 e) Platiteľ dane 

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, alebo fyzická osoba, ktorá odplatne prechodné 

ubytovanie poskytuje. 

2. Platiteľ je povinný viesť presnú a prehľadnú evidenciu ubytovaných /knihu ubytovaných/ s ich 

identifikačnými údajmi a v prípade kontroly predložiť knihu k nahliadnutiu . 

3. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie. 

4. Ak daňovník dohodol s platiteľom dane formu bezhotovostnej platby, daň za ubytovanie sa 

daňovníkovi fakturuje. 



f) Splatnosť dane 

1. Platiteľ dane je povinný podať daňové hlásenie o výbere dane za ubytovanie 
správcovi dane štvrťročne do 15 dní po ukončení mesiaca a do tohto termínu aj daň 
odviesť do pokladnice. Vzor vydáva správca dane /tvorí prílohu VZN/. 
2. V prípade bezhotovostnej platby, platiteľ odvedie daň na účet správcu dane. 
Okrem avíza o platbe ,vykáže v hlásení aj objem fakturovanej dane za ubytovanie. 
 
g) Oslobodenie od dane  
 
1. Daň sa nevyberá za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú 
prevádzku zariadenia.  
 
2. Daň sa nevyberá za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na 
charitatívne účely.  
 
h) Ohlasovacia povinnosť 
 
Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 
dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania. 
V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia, 
v ktorom poskytuje služby prechodného ubytovania. Ak dôjde k zmenám, prípadne 
zanikne daňová povinnosť, je platiteľ povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15 dní 
odo dňa kedy vznikli.  
 
 
 
                                                   §  25 
 
                      Prechodné a záverečné ustanovenia  
 
Na tomto dodatku č. 4 VZN obce Polomka č.58/2014 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo 
obecné zastupiteľstvo v Polomke dňa. 18.04.2019..uznesením č. 36/2019..... 
 
                                                    § 26 
 
Tento dodatok č. 4  všeobecného záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňom 
03.05.2019 
 
 
                                  
 
 

  

                                                           Ing. Ján Lihan 
                                                            starosta obce 
 

 
 
Vyvesené na úradnej tabuli  obce pred schválením dňa: ..02.04.2019.... 
Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa:..18.04.2019..........., 
  
 



Príloha: 

 
Meno, priezvisko a adresa, toho, kto hlásenie podáva  

 
......................................................................................................................
.............................................  

 
Hlásenie k dani za ubytovanie za mesiac I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII rok ...............  

 
 

Platiteľ : ........................................................................................................ 
......................................................................................................................  
 

Ubytovacie zariadenie, názov, umiestnenie, IČO, adresa, rodinný dom, 
súp.č.: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................  
 
Mesiac Počet 

ubytovaných 
hostí 

Počet dní 
ubytovania  

Celkový počet 
prenocovaní 

Predpis dane podľa VZN 
Daň x osoba x prenocovanie 

     

     

     
Spolu:     

 

 
 
 

 
 

V Polomke dňa: …………..........                         podpis platiteľa, pečiatka 
 
 

 
Podľa platného VZN č.58/2014 a jeho dodatkov Obec Polomka o dani za ubytovanie je 

platiteľ povinný vybratú daň odvádzať štvrťročne a to do 15. dňa po uplynutí štvrťroka bez 

vyzvania a vyrubenia a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických 

osôb. 
Platba v hotovosti do pokladne OcÚ alebo bezhotovostnou platbou na účet Obce Polomka 

SK87 5600 0000 0020 0105 1001, VS: sledovaný štvrťrok príslušného roka ( napr. 032019, 

062019, 092019, 122019), KS: 0558  


