
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE POVAŽANY č. 2/2017

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Považany v znení VZN č.
3/2013, v znení VZN č. 3/2014, v znení VZN č. 4/2015 a v znení VZN č. 3/2016

Obecné zastupiteľstvo obce  Považany podľa § 6 ods.  1  v spojení   s  §  11 ods.4 písm. g)
zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a 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
obce  Považany  č.3/2016,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  číslo
6/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Považany v znení VZN č. 3/2013, v znení VZN č. 3/2014, v znení
VZN č. 4/2015 a v znení VZN č. 3/2016, takto:  

Prvá časť

1. V Druhej časti sa v Článku 1 bod 2 mení sadzba dane pre  bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (€/m2)  z „0,08“ na „0,10“. 

2. V Druhej časti sa v Článku 1 bod 3 mení sadzba dane za každý začatý m2 podlahovej
plochy bytu alebo nebytového priestoru (€/m2) z „0,08“ na „0,10“.

3. V Druhej časti sa v Článku 3 mení sadzba dane (€/pes/kalendárny rok) z „3“ na „5“.

4. V Druhej časti sa za Článok 4 vkladajú nové Články 4a,4b, 4c a 4d, ktoré budú  vrátane
nadpisov znieť:

Článok 4a
Daň za ubytovanie

1. Predmetom  dane  za  ubytovanie  je  odplatné  prechodné  ubytovanie  fyzickej  osoby
v ubytovacom zariadení.

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzbu dane určuje správca dane vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie.

Článok 4b
Náležitosti, lehoty a iné podrobnosti oznamovacej povinnosti

1. Platiteľ dane  za  ubytovanie,  ktorým  je  prevádzkovateľ  zariadenia,  ktoré  poskytuje
prechodné ubytovanie, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi
dane minimálne:

a) vznik  daňovej  povinnosti  do  30  dní  odo  dňa  začatia  prevádzky  ubytovacieho
zariadenia,

b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali,

c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia ubytovacieho zariadenia,



d) štvrťročnú daňovú povinnosť za predchádzajúci štvrťrok na tlačive „Oznámenie  o
štvrťročnom  vyúčtovaní  dane  za  ubytovanie  ...“  do  10.  kalendárneho  dňa  po
skončení ,

e) na  základe  výzvy  správcu  dane  potrebné  vyjadrenia  k  daňovej  povinnosti  a
predložiť potrebné doklady pre účely kontroly v lehote určenej vo výzve.

2. Platiteľ dane fyzická osoba (nepodnikateľ), poskytujúca odplatné prechodné ubytovanie v
súkromí, je povinná v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane minimálne:

a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa
platiteľ  dane  nezdržuje  na  adrese  trvalého  pobytu),  rodné  číslo,  resp.  dátum
narodenia  (ak  ide  o  fyzickú  osobu,  ktorá  nemá  trvalý  pobyt  na  území  SR),
kontaktné údaje,

b) zaradenie  ubytovacieho  zariadenia  v  zmysle  zákona,  adresu  ubytovacieho
zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,

c) čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z
výberu dane za ubytovanie.

3. Platiteľ dane právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca a iná osoba neuvedená v ods. 2.
tohto  ustanovenia,  ktorá  poskytuje  prechodné  ubytovanie  je  povinná  v  rámci
oznamovacej povinnosti uviesť minimálne:

a) obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo a miesto podnikania a kontaktné údaje,
b) údaje  o  štatutárnom zástupcovi  alebo  zástupcovi  na  doručovanie  písomností  v

rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
c) zaradenie  ubytovacieho  zariadenia  v  zmysle  osobitného  predpisu,  adresu

ubytovacieho  zariadenia,  názov  ubytovacieho  zariadenia,  celkovú  lôžkovú
kapacitu zariadenia,

d) uviesť čísla účtov v banke, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z výberu
tejto dane.

4. Platiteľ uvedený v ods. 3 tohto ustanovenia je povinný predložiť správcovi dane výpis z
obchodného registra, živnostenský list alebo inú zriaďovaciu listinu na základe, ktorej
osoba vykonáva činnosť.

Článok 4c
Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za ubytovanie

1. Platiteľ  je  povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí  v písomnej  alebo elektronickej
forme (ďalej  len  „Kniha ubytovaných“)  na  účely dane  za ubytovanie,  ktorá obsahuje
minimálne tieto údaje:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu každej ubytovanej osoby,
b) dátum narodenia ubytovanej osoby,
c) číslo občianskeho preukazu, číslo pasu,
d) deň príchodu,
e) deň odchodu,
f) počet ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci,
g) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci,
h) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci.

2. Údaje  uvedené  v  odseku  1  tohto  ustanovenia  je  platiteľ  povinný  zapisovať  v  deň
ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu



daňovníka)  je  platiteľ  povinný  vyznačiť  v Knihe  ubytovaných  ihneď  po  odchode
daňovníka.

3. Platiteľ je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu vrátane
účtovnej evidencie týkajúcej sa ubytovania.

Článok 4d
Spôsob, lehota vyberania dane za ubytovanie, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane,

spôsob odvodu dane

1. Daň za ubytovanie sa platí na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne Obce
Považany.  Daň  za  ubytovanie  je  splatná  bez  vyrubenia  do  15  dní  po  ukončení
kalendárneho štvrťroka podľa oznámenia – štvrťročné  vyúčtovanie dane za ubytovanie
za príslušný kalendárny štvrťrok, ktorú je platiteľ povinný predložiť správcovi dane do 15
dní odo dňa skončenia kalendárneho štvťroku. 

2. Platiteľ je povinný pri platbe uviesť:
a) sedemmiestny variabilný symbol v tvare „4xxxxxx“, pričom prvá  číslica „4“ označuje

druh miestnej dane a ďalšie štyri číslice označujú pridelené ID platiteľa a posledné
koncové dvojčísle príslušný kalendárny rok 

b) konštantný  symbol 1144 
c) číslo  účtu  pre  odvod  dane  uvedené  na  tlačive  „Štvrťročné  vyúčtovanie  dane  za

ubytovanie“ 

3. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad pre
daňovníka  o  zaplatení  dane  za  ubytovanie,  v  ktorom  vyznačí  názov  ubytovacieho
zariadenia, sadzbu dane na osobu, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie
poskytnuté, počet prenocovaní a celkovú výšku dane za ubytovanie.

Druhá časť

1. Návrh VZN bol vyvesený od 15.11.2017 do 1.12.2017.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Považany sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne   záväzného
nariadenia uznesením číslo 74/2017 dňa 1.12.2017.                  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť  od 1.1.2018.

V Považanoch, dňa 4.12.2017

                                                 Mgr. Eva Ninisová
                                                                                                         starostka  


