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Všeobecne záväzné nariadenie  
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Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 05.04.2022 

 

 



 

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 1 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 v y d á v a  toto  

  

V š e o b e c n e  z á v ä z n é   n a r i a d e n i e 

mesta Dunajská Streda č..../2022  zo dňa 21. apríla 2022 

o  dani za ubytovanie  

  

  

§ 1 Úvodné ustanovenie 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)  ustanovuje daň za ubytovanie1) 

(ďalej len „daň“) na území mesta Dunajská Streda a upravuje ostatné podrobnosti s tým 

súvisiace.  

 

§ 2 Základ dane 

  

Základom dane je počet prenocovaní v ubytovacom zariadení 2), najviac však 60 prenocovaní 

u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.3) 

   

§ 3 Sadzba dane 

  

Sadzba dane na osobu a každé prenocovanie je 1,00 eur. 

 

§ 4 Osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti 

 

(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne 

ubytuje.4) 

 

(2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 

fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane 

je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej 

osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné 

prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za 

daň ručia spoločne a nerozdielne.5)  

 

(3) Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje 

odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom 

prevádzkovania digitálnej platformy22d) s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich 

odplatné prechodné ubytovanie.6) 

 

§ 5 

 

Daňovníkom nie je odídenec podľa osobitného predpisu.21a) 

 

 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20211211#poznamky.poznamka-22d


§ 6 Oznamovacia povinnosť  

 

(1) Platiteľ dane je povinný osobitne vo vzťahu ku každému ubytovaciemu zariadeniu 

správcovi dane oznámiť podľa osobitného predpisu8) : 

a) najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu 

kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je 

platiteľ dane povinný oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania 

odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný oznámiť všetky zmeny 

skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti 

nastali.  

b) na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné 

prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej 

podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a 

priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo a druh 

preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný 

doklad preukazujúci totožnosť daňovníka, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) a ďalšie 

záznamy potrebné pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný viesť 

prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hľadiska podľa vzniku daňovej 

povinnosti.  

c) oznámiť, že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, 

ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa dane. Platiteľ dane vedie 

podrobnú evidenciu za všetky fyzické osoby, ktorým bolo odplatné prechodné 

ubytovanie poskytnuté.  

 

(2) Oznámenie o začatí odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení obsahuje 

nasledovné náležitosti: 

a) označenie platiteľa dane, a to v rozsahu 

1. meno a priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 

ktorá nie je podnikateľom, 

2.  názov (obchodné meno), IČO a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, 

ktorá je podnikateľom, 

3. kontaktné údaje platiteľa dane, a to spravidla v rozsahu adresy na doručovanie, ak 

nie je zhodná s adresou uvedenou v bode 1 alebo 2, meno a priezvisko zodpovednej 

osoby, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo účtu vedeného u poskytovateľa 

platobných služieb,  kontaktné údaje platiteľa dane nie sú povinnými náležitosťami 

oznámenia, 

b) označenie ubytovacieho zariadenia, a to najmä 

1. názov a adresu ubytovacieho zariadenia, 

2. druh ubytovacieho zariadenia. 9) 

c) ubytovaciu kapacitu ubytovacieho zariadenia, 

d) deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania, 

e) údaje o zástupcovi platiteľa dane a digitálnej platforme, ak súčasne platiteľ dane 

oznámi, 

že namiesto neho daň z časti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, a to najmä 

1. názov (obchodné meno), IČO a sídlo zástupcu platiteľa dane, 

2. kontaktné údaje zástupcu platiteľa dane; ustanovenie písm. a) bodu 3 sa použije 

primerane, 

3. názov digitálnej platformy, prostredníctvom ktorej zástupca platiteľa dane 

sprostredkuje odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom 



na území mesta, vrátane uvedenia webového sídla, na ktorom je digitálna platforma 

prístupná verejnosti, 

f) dátum a podpis. Ak je platiteľom dane právnická osoba, k podpisu sa uvedie meno a 

priezvisko štatutárneho orgánu. Ak za platiteľa dane koná splnomocnenec, uvedie 

svoje meno a priezvisko, pričom k oznámeniu pripojí plnomocenstvo. 

 

(3) Oznámenie o zmene skutočností rozhodujúcich pre určenie dane obsahuje nasledovné  

náležitosti: 

a) náležitosti podľa ods. 2 písm. a) bodu 1 alebo 2, písm. b) bodu 1 a písm. f), 

b) opísanie zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane, najmä zmenu náležitostí 

podľa ods. 2 písm. c) a e). 

 

(4) Oznámenie o ukončení poskytovania odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom 

zariadení obsahuje nasledovné náležitosti: 

a) náležitosti podľa ods. 2 písm. a) bodu 1 alebo 2, písm. b) bodu 1 a písm. f), 

b) deň ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. 

 

(5) Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane základ dane za príslušný kalendárny 

štvrťrok do 10. dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Oznámenie o základe dane 

obsahuje nasledovné náležitosti: 

a) náležitosti podľa ods. 2 písm. a) bodu 1 alebo 2, písm. b) bodu 1 a písm. f), 

b) označenie príslušného kalendárneho roka a štvrťroka, za ktorý sa vyberá daň, 

c) celkový počet ubytovaných osôb za príslušný štvrťrok, vrátane uvedenia počtu 

ubytovaných cudzincov, 

d) celkový počet prenocovaní za príslušný kalendárny štvrťrok, vrátane uvedenia počtu 

prenocovaní cudzincov, 

e) počet prenocovaní za príslušný kalendárny štvrťrok, ktoré 

1. sa nezapočítavajú do základu dane (§ 2), 

2. sa vzťahujú na osoby oslobodené od dane (§ 8), ak neboli zahrnuté v rámci 

náležitosti podľa bodu 1, 

3. podliehajú dani, ktorú vyberá zástupca platiteľa dane namiesto platiteľa dane, 

4. podliehajú dani, ktorú vyberá platiteľ dane, 

f) výpočet dane za príslušný kalendárny štvrťrok, ktorý sa určí ako súčin sadzby dane 

a celkového počtu prenocovaní podľa písm. e) bodu 4. 

 

(6) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si 

oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1  osobitného zákona oznámiť ubytovaciu 

kapacitu zariadenia do 31. decembra 2022.11) 

 

(7) Správca dane zverejní na svojom webovom sídle vzor oznámení podľa odsekov 2 až 5. 

 

§ 7 Lehota a spôsob platenia dane 

 

(1) Plnenie daňovej povinnosti realizuje platiteľ dane, alebo zástupca platiteľa dane. Ak časť 

povinnosti alebo celú daňovú povinnosť plní za platiteľa dane zástupca platiteľa dane, 

základ dane sa znižuje o základ dane, ktorý za platiteľa dane prebral jeho zástupca. 

 

(2) Daň sa platí štvrťročne. Splatnosť dane za príslušný kalendárny štvrťrok je 15. deň 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí štvrťroka. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20211211#paragraf-41a.odsek-1


(3) Daň možno zaplatiť bezhotovostným prevodom na určený účet správcu dane alebo v 

hotovosti do pokladne správcu dane. Správca dane zverejní na svojom webovom sídle 

základné platobné údaje pre účely zaplatenia dane. 

 

§ 8 Oslobodenie od dane 

 

Od dane je oslobodená: 

a) osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

b) osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom, a sprievodca tejto osoby, 

c) študenti stredných a vysokých škôl do 26 rokov, využívajúci služby ubytovacích 

zariadení formou internátneho bývania počas školského roka. Toto oslobodenie od dane 

neplatí, ak ide o ubytovanie mimo kapacity vyčlenené pre ubytovanie študentov 

zapísaných na internátny pobyt (izby prenajímané turistom pri uvoľnenej kapacite 

internátu, počas letných prázdnin a podobne).  

 

§ 9 Osobitné ustanovenia 

 

Osobitné ustanovenia 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 pre 

zástupcu platiteľa dane10) nie sú týmto nariadením dotknuté. 

 

§ 10 Registrácia platiteľa dane 

 

(1) Správca dane na základe oznámenia platiteľa dane o začatí odplatného prechodného 

ubytovania v ubytovacom zariadení mu pridelí registračné číslo a vydá Tabuľu 

registrovaného platiteľa dane za ubytovanie (ďalej len registračná tabuľa), ktorým je 

platiteľ dane povinný označiť miesto poskytnutia odplatného prechodného ubytovania 

vyvesením tak, aby bolo možné túto tabuľu vidieť z verejného priestranstva.   

 

(2) Registračná tabuľa obsahuje erb mesta a názov mesta Dunajská Streda, označenie 

„Registrovaný platiteľ dane za ubytovanie“ a registračné číslo platiteľa dane.  

 

(3) Správca dane vydá platiteľovi dane aj Registračnú kartu platiteľa dane, ktorou sa platiteľ 

dane preukáže správcovi dane. Registračná karta platiteľa dane obsahuje:  

a) erb mesta Dunajská Streda a označenie správcu dane  

b) registračné číslo platiteľa dane  

c) meno priezvisko/obchodné meno, názov platiteľ dane  

d) adresu/sídlo platiteľa dane  

e) adresu ubytovacieho zariadenia  

f) miesto a dátum vydania karty  

g) podpis zodpovedného správcu dane  

  

(4) Platiteľ dane je povinný do 15 dní odo dňa skončenia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania vrátiť správcovi dane tabuľu registrovaného platiteľa dane.  

 

(5) Poškodenie, stratu alebo odcudzenie Registračnej tabule alebo Registračnej karty platiteľ 

dane nahlási správcovi dane. Správca dane za úhradu 20 eur vydá platiteľovi dane novú 

Registračnú tabuľu s doterajšími údajmi alebo duplikát Registračnej karty.  



§ 11 Kontrola  

  

Poverený zamestnanec správcu dane je oprávnený vykonávať daňovú kontrolu priamo 

v ubytovacom zariadení podľa osobitného zákona.12)) 

 

§ 12 Zrušovacie ustanovenia  

  

Zrušuje sa  

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 

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 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 24/2012 zo dňa 4. decembra 2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo 

dňa 24. novembra 2009 o dani za ubytovanie na území mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda  č.  15/2018 zo dňa 11. decembra 2018  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo 

dňa 24. novembra 2009 o dani za ubytovanie na území mesta Dunajská Streda   

 

§ 13 Účinnosť 

  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2022. 

  

 

 

V Dunajskej Strede,    

                                                                                    JUDr. Zoltán Hájos,  

                                                                                              primátor mesta                     

 

 

 
1) § 37 a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
2) § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
3) § 39 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
4)§ 38 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
5) § 38 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
6) § 38 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
7) § 38a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
8) § 41a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 



9) § 37 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
10) §41c zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
11) § 104l ods.1  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
12) zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

21a) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
22d) § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/#paragraf-2.pismeno-ag
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/344/

