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Obec Neporadza v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

 

 

 

v y d a v á     t o t o  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

č. 1/2022 

 

o miestnej dani za ubytovanie  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie sú ustanovené v § 37 – 43 zákona 

č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 2 

Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa  

§ 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým 

je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, 

ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, 

stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, 

byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné 

zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe. 

 

Článok 3 

Daňovník 

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

  

Článok 4 

Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v  

jednom kalendárnom roku.  

                                                                  

                                                                     Článok 5 

Sadzba dane 

Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 0,50 eura na osobu a prenocovanie. 

 



                                                                   Článok 6 

                                                     Plnenie daňovej povinnosti 

Plnenie daňovej povinnosti realizuje platiteľ dane, alebo zástupca platiteľa dane, ktorí sú 

definovaní v § 38 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 7 

Oznamovacia povinnosť 

Správca dane ustanovuje, že platiteľ dane je povinný:  

1.)  oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania 

ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania 

najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania, 

oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa keď tieto 

skutočnosti nastali registračným listom k dani za ubytovanie uvedenom v prílohe č.1.  

2.)  podávať štvrťročne priznanie k dani za ubytovanie do 10 dní po skončení príslušného 

štvrťroka na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 

3.)  viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie 

poskytované v zmysle zákona  

4.)  vydať daňovníkovi t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení poskytujúcom odplatné 

prechodné ubytovanie doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné 

údaje: 

a.) sadzbu dane na osobu v zmysle platného VZN 

b.) počet prenocovaní 

c.) počet osôb, ktoré prenocovali 

d.) dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté 

e.) výšku dane.                                              

 

Článok 8 

Lehota a spôsob odvodu dane 

1.)  Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane do 15 dní nasledujúceho 

prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroku bez vyrubenia a súčasne predložiť vyplnené hlásenie o 

počte prechodne ubytovaných osôb (príloha č. 2 tohto nariadenia) za každé ubytovacie 

zariadenie na území obce na samostatnom tlačive.  

2.)  Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť 

aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.  

3.)  Daň za ubytovanie odvedie platiteľ dane bezhotovostným prevodom alebo priamym 

hotovostným vkladom na účet správcu dane, alebo zamestnancovi správcu dane, ktorý je 

poverený prijímať platby, t. j. do pokladnice Obecného úradu obce Neporadza. 

 

Článok 9  

Záverečné ustanovenia 

1.)  Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Neporadza 

(www.neporadza.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  



2.)  Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie na 

zasadnutí dňa ............................ 2022 a schválilo ho uznesením č. ............................... .  

3.)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom vyvesenia na úradnej 

tabuli  obce.  

 

 

 

 

 

 

 

V Neporadzi dňa   13.06.2022 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                     Mgr. Ján Haninec 

                                                                                                           starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 k VZN č. /2022 
 

Obec  Neporadza 

 

Registračný list 

k dani za ubytovanie v zmysle VZN č. /2022 

 
vznik zmena zánik 

nehodiace sa prečiarknite 

 

Ku dňu: .................................................. 

 

Údaje o platiteľovi dane: 

Platiteľ dane:  
Adresa trvalé pobytu/Sídlo:  
Rodné číslo/IČO/DIČ:  

 

 Údaje o nehnuteľnosti, v ktorej platiteľ poskytuje ubytovanie: 

Názov ubytovacieho zariadenia:  
Adresa ubytovacieho zariadenia:  
Kategória zariadenia:  
Ubytovacia kapacita:  
Dátum začatia prevádzkovania:  
Dátum ukončenia prevádzkovania:  
Zodpovedná osoba  

(meno, priezvisko):  
Číslo telefónu:  

 
V súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas na spracovanie svojich údajov.  

Platiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú 

uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. 

 

 

V Neporadzi  dňa .....................                                            

 

 

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

                                                                                                                Podpis 



Príloha č.2 k VZN č./2022 

 

Hlásenie   

 k dani za ubytovanie za .............štvrťrok .............. 

 

 

ÚDAJE O PLATITEĽOVI DANE ZA UBYTOVANIE:  

obchodné meno alebo meno a priezvisko:     ..................................................................................  

sídlo alebo miesto podnikania:                      ..................................................................................  

IČO:                                                               ..................................................................................  

DIČ:                                                               ..................................................................................  

názov a adresa zariadenia:                             ..................................................................................  

telefónne číslo:                                               ..................................................................................  

e-mailová adresa:                                           .................................................................................. 

 

 

Mesiac 

Počet 

ubytovaných 

hostí 

Počet  nocí 

ubytovania 

osoba/noc 

Počet  prenocovaní, 

ktoré  podliehajú 

dani 

Predpis dane podľa VZN 

0,50 € x osoba x noc 

     

     

     
SPOLU:     

 
V súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas na spracovanie svojich údajov.  

 

V Neporadzi  dňa .....................                                            

                                                                                    

 

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

                                                                                                  podpis platiteľa, pečiatka 

 
 

Podľa platného VZN č. /2022 Obce Neporadza 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 Obce Neporadza, alebo na účet Obce Neporadza vedený v Prima banka 

a.s. Trenčín IBAN:SK90 5600 0000 0006 2834 4001, KS: 0558, variabilný symbol:  IČO.  


