MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
Č. 119 O DANI ZA UBYTOVANIE

Nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012

Mesto Veľký Meder v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 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 Mesta Veľký Meder
č. 119 zo dňa 03.11.2011 o dani za ubytovanie
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že
v nadväznosti na § 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2012 daň za ubytovanie.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade § 43 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti
platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,
spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej
odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženie dane na území Mesta
Veľký Meder.
§2
Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti platiteľa dane
(1) Poskytovateľ odplatného prechodného ubytovania je povinný najneskôr 3 dní pred
začatím činnosti poskytovania prechodného ubytovania registrovať sa u správcu dane za
platiteľa dane za ubytovanie (ďalej len „platiteľ dane“). V rámci registrácie za platiteľa
dane je poskytovateľ odplatného prechodného ubytovania povinný oznámiť správcovi
dane svoje identifikačné údaje, miesto vykonávania činnosti odplatného prechodného
ubytovania, identifikačné údaje o nehnuteľnosti v ktorom túto činnosť vykonáva
a ubytovaciu kapacitu.
(2) Správca dane pridelí platiteľovi dane registračné číslo a vydá registrovanému platiteľovi
dane tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie, ktorým je platiteľ dane povinný
označiť miesto poskytnutia odplatného prechodného ubytovania alebo ubytovacie
zariadenie vyvesením tak, aby bolo možné túto tabuľu vidieť z verejného priestranstva.
Správca dane pridelí registračné číslo na každé ubytovacie zariadenie platiteľa dane.
(3) Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane ukončenie činnosti poskytovania
odplatného prechodného ubytovania do 3 dní odo dňa skončenia tejto činnosti
a v rovnakej lehote vrátiť tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie.
(4) Platiteľ dane je povinný oznámiť každú zmenu skutočností uvedených v odseku 1 do 3
dní odo dňa kedy k zmene týchto skutočností došlo.
(5) Platiteľ dane je povinný chrániť pridelenú registračnú tabuľu a pridelenú registračnú
kartu pred poškodením, stratou a odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo
odcudzenia tabule registrovaného platiteľa dane, nahlási túto skutočnosť platiteľ dane

u správcu dane bezodkladne. V takomto prípade správca dane pridelí platiteľovi dane
nové registračné číslo a vydá platiteľovi dane novú registračnú tabuľu a platiteľ dane je
povinný uhradiť správcovi dane náhradu v sume 15,00 EUR. V prípade opakovaného
nastávania sa takejto skutočnosti náhrada je dvojnásobná.
§3
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,70 EUR na osobu na 1 prenocovanie.
§4
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
(1) Na vedenia evidencie pre účely dane za ubytovanie je postačujúce vedenie domovej knihy
v zmysle § 50 zákona č. 48/2002 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s doplnením o číslo vydaného potvrdenia
o zaplatení dane za ubytovanie za každé prenocovanie jednotlivo. To platí primerane aj
v prípade, ak ubytovaná fyzická osoba je príslušníkom Slovenskej republiky.
(2) Túto evidenciu je platiteľ dane povinný na výzvu predložiť k nahliadnutiu povereným
zamestnancom správcu dane. Platiteľ dane je povinný zabezpečiť, aby táto evidencia bola
správcovi dane prístupná k nahliadnutiu aj v jeho neprítomnosti v mieste poskytnutia
prechodného ubytovania alebo poveriť zástupcu za účelom zastupovania pri vykonaní
miestneho zisťovania správcom dane.
§5
Spôsob vyberania dane
(1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka v hotovosti, dopredu za počet dní plánovaného
prenocovania vo výške súčinu počtu prenocovania a sadzby dane podľa § 3 tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
(2) Platiteľ dane vydá daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie podľa § 6 tohto
všeobecne záväzného nariadenia o zaplatení dane v potrebnom množstve podľa počtu
prenocovaní.
§6
Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane
(1) Potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie je potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie na
1 prenocovanie. Okrem tejto informácie je na tomto potvrdení uvedené aj označenie
správcu dane a poradové číslo s čiarovým kódom.
(2) Potvrdenie o zaplatení dane vyzdvihne platiteľ dane u zamestnanca správcu dane na
Mestskom úrade Veľký Meder v úradných hodinách v potrebnom množstve
a v dostatočnom predstihu tak, aby vždy bol zabezpečený potrebný počet potvrdení u
platiteľa dane s prihliadnutím na jeho ubytovaciu kapacitu a na plánované obdobie, na
ktoré platiteľ dane vyzdvihne potvrdenia.
(3) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie
vždy dopredu pred začatím prenocovania v potrebnom množstve na plánovanú dobu
ubytovania.

§7
Lehota a spôsob odvodu dane obci
(1) Platiteľ dane odvedie správcovi dane daň za ubytovanie vo forme preddavku. Suma
preddavku sa stanovuje pri vyzdvihnutí potvrdení o zaplatení dane u správcu dane ako
súčin počtu vyzdvihnutých potvrdení podľa § 6 ods. 1 a sadzby dane podľa § 3 tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
(2) Vyúčtovanie preddavku za predchádzajúci kalendárny rok urobí platiteľ dane vždy do 31.
januára bežného roka. V rámci vyúčtovania platiteľ dane vráti správcovi dane nepoužité
potvrdenia o zaplatení dane, na základe ktorých správca dane mu vráti preplatok na dani
za ubytovanie. Po uvedenom termíne nárok na vrátenie preddavku na dani za ubytovanie
platiteľovi dane zaniká.
(3) Ak platiteľovi dane preplatok nevzniká, vyúčtovanie nie je povinný predkladať správcovi
dane.
§8
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Meder č. 79.
(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 17.10.2011 a Mestské zastupiteľstvo Mesta Veľký Meder
sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za ubytovanie uznieslo dňa
03.11.2011.
§9
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Meder č. 119 o dani za ubytovanie
nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

...................................................
Ing. Alexander Néveri
primátor mesta
Veľký Meder

