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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DUNAJSKÁ LUŽNÁ
č. 11/2019
O MIESTNEJ DANI ZA UBYTOVANIE
Obec Dunajská Lužná v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“)
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za ubytovanie, a to v nasledujúcom
znení:
Článok I
Základné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej 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 § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 01. januára
2020 m i e s t n u d a ň z a u b y t o v a n i e .
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej
dane ( ďalej len „dane“) za ubytovanie na území obce Dunajská Lužná.
(3) Správcom dane je Obec Dunajská Lužná.
Článok II
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým 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, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome,
v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Článok III
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok IV
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Článok V
Sadzba dane
(1) Sadzba dane za ubytovanie je 0,50 €/ 1 osoba/ prenocovanie.
(2) Daň sa stanoví ako súčin počtu prenocovaní a sadzby za osobu.
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Článok VI
Vyberanie dane
(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje a ktorý je povinný:
a) viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné
údaje:
- meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka,
- miesto trvalého pobytu daňovníka,
- počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka,
- v zmysle odseku 2 uviesť dôvod zakladajúci nárok na oslobodenie daňovníka od
dane,
b) každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie v súlade s týmto
nariadením, vydať písomné potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktoré musí
obsahovať minimálne tieto náležitosti:
- meno a priezvisko,
- miesto trvalého pobytu daňovníka,
- výšku dane,
c) oznamovať správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú za následok vznik alebo
zánik povinnosti platiteľa dane podľa tohto nariadenia,
d) vybranú daň odviesť správcovi dane v lehote do 15. dňa ukončenia kalendárneho
mesiaca.
(2) Daň za ubytovanie sa neplatí:
a) za lôžka, ktoré nie je možné užívať z dôvodu opravy alebo rekonštrukcie zariadenia,
b) za lôžka v zariadeniach sociálnych služieb a za lôžka, ktoré sa využívajú na
charitatívne účely,
c) za lôžka v zdravotníckych zariadeniach,
d) za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt detí.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
(1) Ostatné vzťahy neupravené týmto Všeobecne záväzným nariadením obce sa riadia
najmä zákonom č. 582/2004 Z. z. , ako aj inými príslušnými právnymi predpismi platnými
na území Slovenskej republiky. Týmto Všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté
ustanovenia vyplývajúce z iných zákonov a osobitných predpisov.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015
o miestnych daniach a poplatku v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016.
a v znení Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2019.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie nadobúda
účinnosť dňa 01.01.2020.
Štefan Jurčík
starosta obce
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Obec Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7 900 42 Dunajská Lužná
OZNÁMENIE O UBYTOVANÍ za mesiac................................................... v roku 20.............................
podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce č . 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie je 0,50 € na
osobu a noc
PLATITEĽ DANE:
1.

Meno a priezvisko fyzickej osoby:

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

Rodné číslo fyzickej osoby:

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

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:

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

Kontaktné údaje (telefón / fax / mail):

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

alebo

2.

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby:

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

Miesto podnikania alebo sídlo právnickej osoby:

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

IČO právnickej osoby:

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

Kontaktné údaje (telefón / fax / mail):

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

Počet ubytovaných osôb: .......................... Počet prenocovaní: .......................................................
Suma dane celkom: ..................... ...... uhradená dňa: .................. č. dokl.: ......................................

Platiteľ týmto prehlasuje a svojím podpisom na tomto oznámení potvrdzuje, že:
- všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé, úplné a správne, a že si je vedomý právnych
následkov nepravdivého, neúplného a nesprávneho oznámenia;
- ak je fyzickou osobou - daňovníkom, súhlasí s evidenciou a spracovaním svojich osobných údajov
uvedených v tomto oznámení správcom dane za účelom výkonu správy dane za ubytovanie
správcom dane v rozsahu stanovenom zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzným nariadením
obce č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie.
V Dunajskej Lužnej dňa: .......................

Podpis a pečiatka platiteľa dane
PLATITEĽ DANE JE POVINNÝ odviesť daň z ubytovania do 15. dňa nasledujúceho mesiaca na
Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7 (správcovi dane)!!!
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení neskorších predpisov; zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
* Nehodiace sa škrtnite.
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