Všeobecne záväzné nariadenie
obce Trenčianske Bohuslavice
č. 5/2016
zo dňa 7.11.2016

o dani za ubytovanie
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zák.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 43 zákona 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) sa uznieslo:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania dane za ubytovanie (ďalej len „daň) na území obce Trenčianske Bohuslavice (ďalej
len „obec“).
2. Správu dane vykonáva obec Trenčianske Bohuslavice ( ďalej len „správca dane“)
Čl. 2
Predmet dane
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej
len „zariadenie“). Presná definícia odplatného prechodného ubytovania a ubytovacích zariadení je
uvedená v § 37zákona.
Čl. 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje ( ďalej len
„ubytovaný“).
Čl. 4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby zariadení.
Čl. 5
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,33 eur na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.
Čl. 6
Vyberanie dane
Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje ( ďalej len „prevádzkovateľ“).

Čl. 7
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných,
ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu
ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
d) počet všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci,
e) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci,
f) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci.
2. Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja
o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ
povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii ubytovaných
ihneď po odchode daňovníka.
3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný
a) predkladať správcovi dane do 15. dňa v mesiaci mesačné vyúčtovanie dane za predchádzajúci
kalendárny mesiac na tlačive uvedenom v prílohe č. 1,
b) uhradiť daň na účet správcu dane IBAN SK04 5600 0000 0058 0142 5001 alebo zaplatiť
v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci
kalendárny mesiac,
c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady podľa
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
d) oznámiť písomne správcovi dane vznik a zánik činnosti zariadenia najneskôr do 30 dní na
tlačive uvedenom v prílohe č. 2,
e) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane.
Čl. 8
Záverečné ustanovenie
1. Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania
a včasného poukazovania vykonáva správca dane.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Bohuslavice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnych daniach uznieslo dňa 7.11.2016 Uznesením č. 77/2016.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.

Ing. Bibiana Naďová, v.r.
starostka obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 8.11.2016
Zvesené dňa:
Zverejnené za oficiálnej stránke obce dňa: 8.11.2016

Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016
Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie
Názov ubytovacieho
zariadenia
Meno
zodp.osoby

Mesiac/rok
Adresa

Tel.

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

IČO

DIČ

Číslo účtu

1.

Ubytovaní celkom

2.

Z toho cudzinci celkom

3.

Počet prenocovaní celkom

4.

Z toho počet prenocovaní cudzincov celkom

5.

Počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť

6.

Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti v danom kalendárnom mesiaci

7.

Daň v plnej výške sadzby dane (riadok 6 x 0,33 eur) eur

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

IBAN SK04 5600 0000 0058 0142 5001

KS

0558

Variabilný symbol

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a daň uhraďte na vyššie uvedený účet alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu
dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac.
V Trenčianskych Bohuslaviciach dňa:

dátum vyhotovenia

Vypracoval:

meno, priezvisko, funkcia zodpovednej
osoby (paličkovým písmom)

-------------------------podpis a pečiatka

Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016
OHLÁSENIE
vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia VZNIK/
ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa
obchodného alebo živnostenského registra
Adresa – ulica, číslo, PSČ
IČO
DIČ
Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa
Číslo účtu
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa – ulica, číslo, PSČ
Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia
Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia
Ubytovacia kapacita
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby
Číslo telefónu pevná linka
Číslo telefónu mobil
E-mailová adresa
* Nehodiace sa preškrtnite

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.

Trenčianske Bohuslavice dňa

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

.......................................................
podpis zodpovednej osoby a
pečiatka

