
 

Mesto Dunajská Streda v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 43 zákona NR SR 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“)  vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda 
č.  6/2011 zo dňa 26. apríla 2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 
15/2009 zo dňa 24. novembra 2009 o podmienkach určovania a vyberania dane za 
ubytovanie na území mesta Dunajská Streda 

      I. 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo dňa 24. novembra 
2009 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území mesta Dunajská 
Streda sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. § 5 odsek 2  znie: 
“Sadzba dane je za osobu a 1 prenocovanie : 
a) 0,37 EUR v období od 1. januára do 30. apríla a od 1. októbra do 31. decembra 
príslušného kalendárneho roka. 
b) 0,87 EUR v období od 1. mája do 30. septembra príslušného roka.” 

2. § 5 odsek 3 znie: 

“3. Sadzba dane je 0,17 EUR za osobu,  ktorá využíva ubytovacie zariadenie uvedené v § 5 
odsek 1   tohto nariadenia ako robotnícke ubytovanie. 

      II. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2012. 

V Dunajskej Strede, 26. apríla 2011 

                                                                                                  JUDr. Zoltán Hájos 
                                                                                                      primátor mesta 



 

HLÁSENIE 
štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie 

hlásenie za štvrťrok/rok : …........................... 
Názov ubytovacieho zariadenia :  …......................................................................................... 

adresa /ulica, číslo / : …............................................................................................................. 

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského 

registra …................................................................................................................................... 

…...............................…............................................................................................................. 

Meno zodpovednej osoby: ….....................................................................................................   

tel. :  …................................ 

IČO : …..........................                             DIČ : …........................... 

Číslo účtu správcu dane na uhradenie predpisu – odvodovej povinnosti na dani za ubytovanie 
4002662241/7500      KS: 0558           VS: registračné číslo platitela dane z ubytovania. 

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené vo štvrťročnom hlásení dane za ubytovanie sú  
správne a úplné. 

počet sadzba suma

1 Ubytovaných celkom x

2 Ubytovaných robotníkov x

3 Ubytovaní , ktorí boli oslobodení od 
platenia dane z ubytovania

x  

4 Ubytovaní na ktorých sa vzťahuje 
daňová povinnosť  / r.1 - r.2 - r.3  /

x

5 Prenocovaní celkom x

6 Prenocovania ubytovaných 
robotníkov

7 Prenocovania , ktoré boli oslobodené 
od platenia dane z ubytovania

x

8 Prenocovania , ktoré podliehajú 
daňovej povinnosti v danom 
kalendárnom štvrťroku

9 Predpis – odvodová povinnosť 
ubytovacieho zariadenia celkom

x x



 

V  Dunajskej Strede dňa ….................. 

                                                                                    Vypracoval:  …................................... 
                                                                                                              meno , priezvisko


