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OBEC TOPOĽA 
Číslo: 02/2020 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

O MIESTNEJ DANI ZA UBYTOVANIE 
 

 
 Obec Topoľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 

2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov  

u s t a n o v u j e 

toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnej dani za ubytovanie 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 
Obecné zastupiteľstvo v Topoli podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 

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 2021    miestnu daň za ubytovanie na území obce Topoľa.  

 

§ 2 

Predmet dane 
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 

podľa § 754 a 759 Občianskeho zákonníka, v ubytovacom zariadení.  

2. Predmetom tohto nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za ubytovanie 

podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.  

3. Ubytovacie zariadenie je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, 

kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a 

kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, 

bungalov, kemping, mini kemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v 

rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.  

 

§ 3 

Daňovník 

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

 

§ 4 

Základ dane 
1. Základom dane je počet prenocovaní.  
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§ 5 

Sadzba dane. 
1. Sadzba dane je 0,70 Eur na osobu a prenocovanie.  
 

§ 6 

Oslobodenie od dane  

1. Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 6 rokov.  

 

§ 7 

Platiteľ dane 
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

poskytuje.  
 

§ 8 

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane 

1. Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, alebo fyzická osoba, 

ktorá odplatne prechodné ubytovanie poskytuje (ďalej len platiteľ dane).  

2. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti 

do 15 dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje 

identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje zariadenia, v ktorom poskytuje služby 

prechodného ubytovania. (príloha č. 1) 

3. Prípadné zmeny alebo zánik činnosti, je platiteľ dane povinný nahlásiť 30 dní, kedy 

tieto skutočnosti nastali.  

 

§ 9 

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane 

1. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo 

elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia 

obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého 

pobytu, vrátane údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu).  

2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť 

pre účely kontroly evidenciu podľa ods. 1 tohto paragrafu.  

5. Platiteľ dane je povinný do 15. dní po skončení štvrťroka predložiť správcovi dane 

na kontrolu knihu ubytovaných v podobe v akej je vedená. 

 

§ 10 

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane 

1. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v 

ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí 

nasledovné údaje:  

a) sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia,  

b) počet prenocovaní,  

c) počet osôb, ktoré prenocovali,  

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

e) výšku dane.  
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§ 11 

Spôsob a lehota odvodu dane 

1. Platiteľ dane je povinný podať daňové hlásenie o výbere dane za ubytovanie 

správcovi dane štvrťročne do 15 dní po ukončení každého štvrťroka.  

2. Vzor daňového hlásenia vydáva správca dane. (príloha č. 2)  

3. Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná bez vyrubenia dane platobným 

výmerom do 15 dní od ukončenia štvrťroka.   

4. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet správcu 

dane v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do pokladne správcu dane.  

 

§ 12 

Záverečné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Topoli sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí 

dňa 28.11.2020 uznesením č. 30/2020 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 

01.01.2021.  

 

 

 

 
                                                                                                                Ing. Mária Bobriková,  v. r.                                                                                                                            

                                                                                                  Starostka obce 
  

 

 

2 prílohy 
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Príloha č. 1 

Obec Topoľa 
Topoľa 95 
067 65  Topoľa 
 
 
 

OZNÁMENIE K MIESTNEJ DANI ZA UBYTOVANIE 
 
 
VZNIK/ZÁNIK *  činnosti ubytovacieho zariadenia   dňa: ......................................................... 

 

PLATITEĽ DANE ZA UBYTOVANIE /prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia/ 

 

Meno a priezvisko/Obchodné meno: ................................................................................ 

RČ/IČO: ................................................................ 

Adresa trvalého pobytu/Sídlo: .......................................................................................... 

Kontakt /telefón, mail/:......................................... 

 

ÚDAJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ /v ktorom prevádzkovateľ poskytuje odplatné 

prechodné ubytovanie/ 

Názov ubytovacieho zariadenia: ....................................................................... 

 

Adresa: ............................................................................................................................... 

 

Kategória zariadenia: ...................................... 

 

Počet lôžok:.................................... 

 

Kontakt /telefón, e-mail/: ................................ 

 

Spôsob evidencie:          kniha ubytovaných hostí /elektronická evidencia hostí* 

 

Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov. 

 

 

 

V ................... dňa:............................  ........................................................... 

    Podpis platiteľa dane, pečiatka 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

*nehodiace sa prečiarknite 

 
 

Príloha č. 2 
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Obec Topoľa 
Topoľa 95 
067 65  Topoľa 

 

 

 

 

HLÁSENIE K MIESTNEJ DANI ZA UBYTOVANIE 
 
Podľa platného VZN obce Topoľa o miestnej dani za ubytovanie je prevádzkovateľ 

ubytovacieho zariadenia povinný vybratú daň za ubytovanie odvádzať do 15 dní po ukončení 

každého štvrťroka bez vyrubenia a súčasne predložiť hlásenie o počte prechodne ubytovaných 

fyzických osôb. 

 

Štvrťrok (I.,II.,III.,IV.)/rok:.............................................. 

 

Platiteľ dane – obchodné meno:.................................. 
(prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) 

 

Názov a adresa ubytovacieho zariadenia:.......................................................................... 

 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby:..................................................................................... 

 

Kontakt (telefón, e-mail):..................................................................................................... 
 

1. Počet ubytovaných osôb:.......................................... 

 

2. Počet prenocovaní podliehajúcich daňovej povinnosti:......................... 

 

3. Výpočet (počet prenocovaní x sadzba 0,70 €/prenocovanie):............................................. 

 
 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto hlásení dane  sú správne, 

pravdivé a úplné. 

 

 

 
V ................................., dňa:...........................    ........................................... 

Pečiatka a podpis 
 
 

********************************************************************************** 
Bankové spojenie: Obec Topoľa, Všeobecná úverová banka, a. s., 
IBAN: SK07 0200 0000 0000 3122 0532   VS 5555  

 

 


