
 

 

 
 

 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2015 

 

o dani za ubytovanie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené k pripomienkovaniu:    od  04.05.2015  do  20.05.2015 

Schválené OZ Ovčiarsko dňa:        22.05.2015   

Zverejnené po schválení dňa:         25.05.2015  –  úradná tabuľa obce, www. stránka 

Účinnosť nadobúda dňa                 10.06.2015, uznesenie č. 45/2015 

 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie  obce Ovčiarsko  

 o dani za ubytovanie 

 

č. 2/2015 
 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Ovčiarsko 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 (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“)  

z a v á d z a   s účinnosťou od10.06.2015 daň za ubytovanie na území Obce Ovčiarsko.  

 

 

Predmet dane 

§ 2 

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, 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. 

 

Daňovník 

§ 3 

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

 

Základ dane 

§ 4 

Základom dane je počet prenocovaní. 

 

Sadzba dane 

§ 5 

Sadzba dane je 0,25 € na osobu a prenocovanie. 

 

Vyberanie dane 

§ 6 

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

2. Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane začatie alebo ukončenie poskytovania  

    odplatného prechodného ubytovania do 30 dní odo dňa začatia (ukončenia) prevádzky  

    ubytovacieho zariadenia. Oznámenie musí obsahovať presné označenie prevádzkovateľa,  

    adresu  prevádzky ubytovacieho zariadenia, dátum začatia alebo ukončenia prevádzky  

    ubytovacieho  zariadenia a kapacitu ubytovacieho zariadenia.  

2. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť evidenciu ubytovaných  v Knihe ubytovaných   

    v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu, dátum  

    narodenia,  dátum príchodu a odchodu ubytovaného a počet prenocovaní.  Ak sa na daňovníka  

    nevzťahuje  oslobodenie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia, je platiteľ dane  

    povinný daňovníkovi  vystaviť potvrdenie o zaplatení dane, na ktorom bude uvedená sadzba   



 

    dane za prenocovanie,  počet prenocovaní, výška zaplatenej dane, údaje platiteľa dane a podpis  

    prijímateľa za platiteľa.  Tieto údaje je platiteľ povinný zaevidovať v knihe ubytovaných v deň  

    ubytovania a v deň odchodu. 

3. Daň za odplatné prechodné ubytovanie je splatná štvrťročne. Vybratú daň je  prevádzkovateľ   

    povinný odviesť Obecnému úradu  v Ovčiarsku, vždy do 10-tého dňa po skončení štvrťroku  

    v hotovosti do pokladne alebo bankovým prevodom na účet obce č. 0302483001/5600 vedený  

    v pobočke Prima banka Slovensko a.s. Žilina s uvedením VS – IČO platiteľa dane, KS –0558.  

    Platiteľ  je povinný v tej istej lehote predložiť správcovi dane písomné oznámenie k dani za  

    ubytovanie  vybratej v súlade s týmto nariadením, ktoré musí obsahovať  údaje o počte  

    ubytovaných osôb, počte prenocovaní a výške  vybratej dane za obdobie predchádzajúceho  

    štvrťroka . 

 

Oslobodenie 

§ 7 

1. Od dane je oslobodená: 

    a) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a jej sprievodca, 

    b) osoba do 18 rokov veku, 

    c) osoba, ktorá je poberateľom invalidného dôchodku. 

2. Oslobodenie sa uplatní: 

    a) ak je z dátumu narodenia zrejmé, že daňovník spĺňa podmienky oslobodenia, 

    b) ak daňovník nárok na oslobodenie preukáže príslušným dokladom. 

 

Záverečné ustanovenie 

§ 8 

1. Toto   všeobecne záväzné  nariadenie č. 2/2015 schválilo obecné  zastupiteľstvo Obce   

 Ovčiarsko na svojom zasadnutí dňa   22.05.2015 uznesením  č. 45/2015. 

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.06.2015. 

 

 

V Ovčiarsku, dňa  22.05.2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Darina Ninisová 

                                                                                                             starostka obce                                                               

 

                                             


