Materiál na 5. rokovanie
Mestského zastupiteľstva v roku 2022

NÁVRH č. 7/2022
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľký Meder č. XXX
o dani za ubytovanie v meste Veľký Meder

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi sa uznáša

1. na Všeobecne záväznom nariadení č. XXX o dani za ubytovanie v meste Veľký
Meder

Spracoval: Mgr. Gabriela Fabulyová
Predkladá: Gergő Holényi, primátor mesta

Mesto Veľký Meder, na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov ustanovuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.
o dani za ubytovanie v meste Veľký Meder

§1
Predmet a rozsah úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podrobnosti o miestnej dani za ubytovanie1 (ďalej
len daň)

§2
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní v ubytovacom zariadení2, najviac však 60 prenocovaní
u jedného platiteľ dane3 v jednom kalendárnom roku.

§3
Sadzba dane
Sadzba dane je XXX EUR za osobu a každé prenocovanie v ubytovacom zariadení.
§4
Oznamovacia povinnosť
1. Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosti podľa osobitného
predpisu4. Oznámenie sa spravidla podáva osobitne vo vzťahu ku každému
ubytovaciemu zariadeniu.
2. Oznámenie o začatí odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení
obsahuje nasledovné náležitosti:
a)
Označenie platiteľa dane a to v rozsahu:

§ 37 a nasl. Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
2
§ 37 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
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§ 38 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
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§ 41a) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
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•

meno a priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, v prípade fyzickej
osoby, ktorá nie je podnikateľom

•

názov (obchodné meno), IČO a sídlo v prípade právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá je podnikateľom,

•

kontaktné údaje platiteľa dane, a to spravidla v rozsahu adresy na doručovanie,
ak nie je totožná s adresou uvedenou v bode 1 alebo 2, meno a priezvisko
zodpovednej osoby, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu,

b) Označenie ubytovacieho zariadenia, a to najmä:
•

názov a adresa ubytovacieho zariadenia,

•

kategória ubytovacieho zariadenia,

c) ubytovaciu kapacitu ubytovacieho zariadenia
d) deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania
e) údaje o zástupcovi platiteľa dane a digitálnej platforme5ak súčasne platiteľ dane oznámi,
že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, a to najmä:
•

názov (obchodné meno), IČO a sídlo zástupcu platiteľa dane,

•

kontaktné údaje zástupcu platiteľa dane (ustanovenie písm. a) bodu 3 sa použije
primerane)

•

názov digitálnej platformy, prostredníctvom ktorej zástupca platiteľa dane
sprostredkuje odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane
a daňovníkom na území mesta, vrátane uvedenia webového sídla, na ktorom je
digitálna platforma prístupná verejnosti,

f) dátum a podpis. Ak je platiteľom dane právnická osoba, k podpisu sa uvedie meno
a priezvisko štatutárneho orgánu. Ak za platiteľ dane koná splnomocnenec, uvedie svoje
meno a priezvisko, pričom k oznámeniu pripojí plnomocenstvo.
3. Oznámenie o zmene skutočností rozhodujúcich pre určenie dane obsahuje nasledovné
náležitosti:
a) podľa ods. 2 písm. a) bodu 1 alebo 2, písm. b) bodu 1 a písm. f)
b) opísanie zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane, najmä zmenu náležitostí
podľa ods. 2 písm. c) a e).
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§38 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

4. Oznámenie o ukončení poskytovania odplatného prechodného ubytovania
v ubytovacom zariadení obsahuje nasledovné náležitosti:
a) podľa ods. 2 písm. a) bodu 1 alebo 2, písm. b) bodu 1 a písm. f)
b) deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania.
5. Platiteľ dane oznamuje správcovi dane základ dane za príslušný kalendárny mesiac do
15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Oznámenie o základe dane obsahuje
nasledovné náležitosti:
a) podľa ods. 2 písm. a) bodu 1 alebo 2, písm. b) bodu 1 a písm. f)
b) označenie príslušného kalendárneho roka a mesiaca, za ktorý sa daň vyberá
c) celkový počet ubytovaných osôb za príslušný kalendárny mesiac, vrátane uvedenia
počtu ubytovaných cudzincov,
d) celkový počet prenocovaní za príslušný kalendárny mesiac, vrátane uvedenia
počtu prenocovaní cudzincov,
e) počet prenocovaní za príslušný kalendárny mesiac, ktoré:
•

sa nezapočítavajú do základu dane (§2)

•

sa vzťahujú na osoby oslobodené od dane ( §6), ak neboli zahrnuté v rámci
náležitostí podľa bodu 1,

•

podliehajú dani, ktorú vyberá zástupca platiteľa dane namiesto platiteľa
dane,

•

podliehajú dani, ktorú vyberá platiteľ dane

f) výpočet dane za príslušný kalendárny mesiac, ktorý sa určí ako súčin sadzby dane
a celkového počtu prenocovaní podľa písm. č) bodu 4.
6. Správca dane zverejní na svojom webovom sídle vzor oznámení podľa odsekov 2 až 5.
§5
Spôsob a lehota platenia dane
1. Splatnosť dane za príslušný kalendárny mesiac je 15. deň nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.
2. Daň je možné uhradiť:
a) bezhotovostne na účet správcu dane,
b) v hotovosti do pokladne správcu dane.

§6
Oslobodenie od dane
1.

Od dane je oslobodená:
a) dieťa do 15 rokov veku
b) osoba staršia ako 70 rokov

§7
Osobitné ustanovenia
Osobitné ustanovenia pre zástupcu platiteľa dane6 nie sú týmto nariadením dotknuté.,

§8
Paušálna daň
1. Sadzba paušálnej dane je XXXX EUR na jedno lôžko z ubytovacej kapacity
zariadenia na kalendárny rok.
2. Paušálny daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej
kapacity zariadenia za posledný rok, pričom na zmeny ubytovacej kapacity počas
kalendárneho roka sa neprihliada.
3. Paušálna daň sa uplatní, ak s ňou platiteľ dane súhlasí. V tomto prípade sa na platiteľa
dane nevzťahuje ustanovenie §41a) ods.2.
4. Paušálna daň sa vyrubí rozhodnutím

Záverečné ustanovenia

1.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. číslo 119 o dani za
ubytovanie v znení zmien a doplnení vykonaných VZN č. 175.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Gergő Holényi
primátor mesta
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§ 41c) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti
na dani za ubytovanie
PLATITEĽ DANE - Adófizető
Priezvisko a meno – v prípade FO nepodnikateľ- Családnév,
keresztnév fizikai személy esetében
Obchodné meno – v prípade FO podnikateľ, obchodná
spoločnosť alebo družstvo-cégnév-fizikai
személy,vállalkozó,vagy szövetkezet esetében
Trvalý pobyt,
Ulica a číslo
miesto podnikania
alebo sídlo-Állandó Obec
lakhely, vállalkozás
Štát
címe
Rodné číslo alebo IČO-születési szám/azonosító szám
Číslo bankového účtu - számlaszám

Údaje o osobe oprávnenej konať v mene platiteľa dane-Az üzemeltető adatai
Meno a priezvisko-Keresztnév,Családnév
Adresa trvalého pobytu- állandó lakhely
Rodné číslo- születési szám
Číslo OP- személyi igazolvány száma
Právny vzťah k platiteľovi dane-az üzemeltető jogviszonya
Názov digitálne platformy a jej webového sídla

UBYTOVACIE ZARIADENIE- Szálláshely

Názov ubytovacieho zariadenia-A
szálláshely megnevezése
Adresa ubytovacieho zariadenia- A
szálláshely címe
Ubytovacia kapacita- Férőhely
Kategória ubytovania – a szálláshely típusa
Deň začatia/ukončenia poskytovania
odplatného prechodného ubytovania
Szállásoltatás kezdete/befejezése
Výmera podlahovej plochy stavby na
ubytovanie v m2-A kiadott helység
alapterülete
Číslo LV – a tulajdonlap száma

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.
Kijelentem,hogy az adatlapon feltüntetett adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek.

Vo Veľkom Mederi, dňa
Nagymegyer, dátum:
............................................................
podpis platiteľa dane alebo osoby
oprávnenej konať v mene
platiteľa dane a odtlačok pečiatky
platiteľa dane

dátum podania prihlášky:

Príloha č. 2

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie
Mesiac/rok vyúčtovania:
Názov ubytovacieho zariadenia:
Adresa ubytovacieho zariadenia:
Meno zodpovednej osoby a kontakt:
Obchodné meno alebo názov
prevádzkovateľa podľa OR alebo ŽR:
IČO:
Číslo účtu/kód banky

1.

Počet ubytovaných celkom

2.

Z toho cudzinci

3.

Počet prenocovaní celkom

4.

Z toho počet prenocovaní cudzincov celkom

5.

Počet ubytovaných s oslobodením

6.

Počet prenocovaní s oslobodením

7.

Počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť
(z riadku 1)
Počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti
(z riadku 3) v kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k vybratiu
dane
Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom
(riadok 8x sadzba dane)

8.

9.

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne
a úplné.
Mesačné hlásenie o dani za ubytovanie je platiteľ dane povinný doručiť správcovi dane
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Vybraná
daň je splatná najneskôr do 15 dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac na účet
mesta Veľký Meder č.: SK36 1100 0000 0029 2987 1664, VS: IČO/Rč, alebo v hotovosti do
pokladne správcu dane.
Vo Veľkom Mederi, dňa ...............................

.................................................
podpis a pečiatka

