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Návrh
Všeobecné záväzné nariadenie č ..... /2022

O dani za ubytovanie

Obecné zastupitel'stvo v Záhorskej Vsi podl'a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1190 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisova § 43 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:

ČI. 1
Základné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje podmienky určovania
a vyberania dane za ubytovanie pre fyzické osoby (ďalej len "daň") na území obce Záhorská Ves,
ktoré sa prechodne odplatne ubytujú v ubytovacom zariadení.
2. Správu dane vykonáva obec Záhorská Ves

ČI.2
Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je od platné prechodné ubytovanie podl'a §754 až 759 Občianskeho
zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie") v zmysle § 37 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.

ČI.3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne odplatne ubytuje.

ČI.4
Základ dane a sadzba dane

1. Základom dane je počet prenocovaní
2. Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie

Čl. S
Platiteľ dane

Platitel'om dane je prevádzkovatel' zariadenia, ktorý od platné prechodné ubytovanie poskytuje

Čl. 6
Povinnosti platiteľa dane

1. Platitel' písomne oznámi správcovi dane v lehote 30 dní vznik a zánik činnosti ubytovacieho
zariadenia

2. Platitel' vedie knihu ubytovaných hostí alebo elektronicky spracovanú evidenciu (ďalej len
evidenciu), ktorá musí obsahovať tieto údaje: meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného, číslo
občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovaného, deň
príchodu a deň odchodu ubytovaného. Prevádzkovate!' vystaví daňovníkovi účtovný doklad
o zaplatení dane za ubytovanie.



3. Platiteľ zapisuje údaje uvedené v odseku 2 v deň ubytovania sa hosťa, okrem údaja o dni odchodu
ubytovaného.
Ukončenie pobytu hosťa platiteľvyznačív predpísanej evidencii ihneď po odchode hosťa.
4. Platiteľ predloží správcovi dane do 15 po uplynutí kalendárneho štvrťroka výkaz o vybranej dani na
predpísanom tlačive, ktorý obsahuje identifikačné údaje platiteľa dane, počet ubytovaných hostí,
počet prenocovaní.

ČI.7
Splatnosť dane

Platiteľ dane zaplatí daň do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka na účet správcu dane alebo
v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet správcu dane na základevýkazu o vybranej
dani.

ČI.8
Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZNvykonáva obec ZáhorskáVes alebo iná osoba na základe
písomného poverenia obce ZáhorskáVesalebo polícia.

ČI.9
Záverečné ustanovenia

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce ZáhorskáVes dňa , uznesením č .
Týmto VZn sa ruší VZN č. 6/2021 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2023.


