OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DUNAJSKÁ LUŽNÁ

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.

8/2004

o miestnej daní za ubytovanie

Zverejnené pred schválením 01.12.2004
Schválené v OZ 16.12.2004
Vyvesené po schválení 17.12.2004
Nadobúda platnosť 01.01.2005

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.z. o
obecnom zriadení a jeho zmien a doplnení a zákona NR SR č. 582/2004 zb. z. o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a zákona SNR
č. 511/1992 v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 8/2004
o miestnej dani za ubytovanie
Všeobecné záväzné nariadenie o dani za ubytovanie ustanovuje spôsob vyberania miestnej
dane za ubytovanie, určenie sadzby dane, rozsah a spôsob preukaznej evidencie na účely
dane , náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci a podmienky
na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.
Čl. 1
Predmet a sadzba dane
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v zriadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania (ďalej len „zariadenie“).
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane za ubytovanie je:
0,1659 € / 5 Sk na osobu a prenocovanie
(5) Daň za ubytovanie sa neplatí:
- za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia
- za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu a rekonštrukciu zariadenia
- za lôžka v sociálnych službách a ktoré sa využívajú na charitatívne účely
- za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt detí.
Čl. 2
Spôsob vyberania dane
(1) Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
(2) Prevádzkovateľ zariadenia predkladá mesačne správcovi dane preukaznú evidenciu o
poskytnutom prechodnom ubytovaní, daň je splatná do 15 dní po skončení mesiaca.
(3) Správcom dane je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
(4) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyrubenie dane a jej správne
platenie vykonáva obec a osoby poverené starostom obce.
(5) Na konanie vo veciach miestnej dane za ubytovanie sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992
o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie
(1) Ruší sa VZN č.5/2003 určenie druhov a výšky miestnych poplatkov.
(2) VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2004 nadobúda účinnosť dňa
01.01.2005
Ing Ladislav Cingel
starosta obce

