
 Údaje platiteľa dane / Adófizető adatai:  IČO / Statisztikai számjel:..................................... 

DIČ / Adószám: .................................................... 

                                                  Rodné číslo / Személyi szám: ............................... 

       Telefónne číslo / Telefonszám: ............................. 

                                            e-mailová adresa / e-mail-cím: .............................. 

  Registračné číslo / Regisztrációs szám  

(vyplní správca dane/az adóhatóság tölti ki): .................... 
 

 

O Z N Á M E N I E 

 

o začatí poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania pre účely dane 

za ubytovanie    (ďalej len „daň“) 

 

B E J E L E N T É S 

 

Átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

megkezdése idegenforgalmi adó 

(a továbbiakban „adó“) céljára 

 

 

FYZICKÁ OSOBA/ TERMÉSZETES SZEMÉLY *  

FYZICKÁ OSOBA-PODNIKATEĽ/ VÁLLALKOZÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY * 

PRÁVNICKÁ OSOBA/ JOGI SZEMÉLY * 

 

Meno a priezvisko/Obchodné meno/názov platiteľa dane* :  

Az adófizető utóneve és családi neve/cégneve/megnevezése*:  

 

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

Adresa trvalého pobytu/sídla* / Lakóhely/székhely címe*:  

 

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

Adresa na doručovanie / Kézbesítési cím: 

 

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

Názov a druh (bod 2 Poučenia) ubytovacieho zariadenia  

A szálláshely megnevezése és fajtája (a Tájékoztatás 2. pontja):  

  

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

Adresa ubytovacieho zariadenia / A szálláshely címe:  

 

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

Číslo účtu platiteľa dane, vedeného u poskytovateľa platobných služieb vo formáte IBAN / 

Az adófizető pénzügyi szolgáltatónál vezetett bankszámlaszáma IBAN formátumban: 

  

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

  

Celková lôžková kapacita ubytovacieho zariadenia /  

A szálláshely befogadóképessége (az ágyak száma szerint): ..............................      

 

Deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania /  

A szálláshelyszolgáltatás kezdete: ......................... 

               

ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI PLATITEĽA 

DANE A DIGITÁLNEJ PLATFORME, 

Az adó beszedését az adófizetőtől 

RÉSZBEN/TELJES EGÉSZÉBEN* 



ktorý bude namiesto platiteľa dane 

vyberať z ČASTI/ÚPLNE* vyberať daň: 

 

átvállaló HELYETTES ADÓFIZETŐ ÉS 

A DIGITÁLIS PLATFORM ADATAI: 

 

Meno a priezvisko/Obchodné meno/názov*  

A helyettes adófizető utóneve és családi neve/cégneve/megnevezése* 

 

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

  

Adresa trvalého pobytu/sídla*/ Lakóhely/székhely címe*:  

 

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

Adresa na doručovanie/ Kézbesítési cím: 

 

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

 

E-mailová adresa / e-mail-cím: ....................................... 

Telefónny kontakt/ telefonszám: ...................................... 

 

Číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb vo formáte IBAN / 

A helyettes adófizető pénzügyi szolgáltatónál vezetett bankszámlaszáma  

IBAN formátumban: .................................................................................................. 

 

Názov digitálnej platformy / A digitális platform neve:  

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

 

Názov webového sídla, na ktorom je digitálna platforma prístupná verejnosti /  

Az internetes oldal címe, amelyen a digitális platform a nyilvánosság számára 

hozzáférhető:  

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

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov / 

Aláírásommal igazolom, hogy az általam feltüntetett adatok megfelelnek a 

valóságnak: 

 

V Dunajskej Strede / Kelt Dunaszerdahelyen,  

dňa..................................................... 

202.... év...................hó..........napján     

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

Meno, priezvisko a podpis / 

Utónév, családi név, aláírás 

    

           pečiatka / bélyegző 

 

Pozn.: Splnomocnenec priloží písomné splnomocnenie s osvedčenými podpismi. / 

Megjegyzés: A meghatalmazottnak csatolnia kell a hitelesített aláírásokkal ellátott írásos 

meghatalmazást. 

* nehodiace sa prečiarknuť * / a nem kívánt rész törlendő                                      

                    

 



                 

 
Poučenie: 

1. Platiteľ dane je povinný do 15 dní po 

ukončení štvrťroka predložiť správcovi 

dane písomné oznámenie o základe dane 

z ubytovania za každé ubytovacie 

zariadenie na území mesta Dunajská 

Streda samostatne na formulári, ktorý je 

zverejnený na webovom sídle správcu 

dane www.dunstreda.sk a je tiež 

k dispozícii na Mestskom úrade 

v Dunajskej Strede, v kancelárii č. 206. 

2. Predmet dane za ubytovanie podľa § 37 

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. 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, 

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 a iné 

zariadenie poskytujúce odplatné prechodné 

ubytovanie fyzickej osobe.  

3. Sadzba dane za ubytovanie je: 1,00 € / 1 

osoba / 1 prenocovanie 

4. Splatnosť dane za príslušný kalendárny 

štvrťrok je 15. deň nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po uplynutí štvrťroka. 

Daň je možné zaplatiť v pokladni na 

Mestskom úrade v Dunajskej Strede alebo 

na účet mesta vedený v ČSOB, a.s. pob. 

Dunajská Streda,  IBAN: 17 7500 0000 

0003 0281 2303, konštantný symbol: 0558 

variabilný symbol: uvedie sa registračné 

číslo platiteľa dane. 

 

Tájékoztatás: 

1. Az adófizető a negyedév végét követő 15 

napon belül köteles az önkormányzati 

adóhatóságnak bejelenteni az idegen-

forgalmi adó alapját, amelyet az 

önkormányzati adóhatóság 

www.dunstreda.sk internetes oldalán 

közzétett és a Dunaszerdahelyi Városi 

Hivatal 206. sz. irodájában rendelkezésre 

álló űrlapon a Dunaszerdahely Város 

területén található minden egyes 

szálláshelyre vonatkozóan külön kell 

benyújtani. 

2. Az idegenforgalmi adó tárgya a helyi 

adókról, valamint a települési hulladék és 

építési-bontási törmelék után fizetendő díjról 

szóló 582/2004. sz. törvény 37. §-a alapján. 

Az idegenforgalmi adó tárgya a Polgári 

Törvénykönyv 754. § és 759. § alapján 

fizetés ellenében történő szálláshely-

szolgáltatás igénybe vétele szálláshelyen (a 

továbbiakban „szálláshely”), amely szálloda, 

motel, szállodahajó, hostel, panzió, 

apartmanház, természetes gyógyfürdő és 

gyógyfürdőkórház, az ezekhez tartozó 

szálláshely, turistaszálló, nyaraló, egyéni 

üdülésre szolgáló építmény, faház, bungaló, 

kemping, minikemping, táborhely, családi 

ház, valamint többlakásos lakóházban, 

családi házban vagy többfunkciós épületben 

található lakás és más létesítmény, amely 

fizetés ellenében átmeneti szálláshely-

szolgáltatást nyújt.  

3. Az idegenforgalmi adó mértéke: 

személyenként és vendégéjszakánként 1,- €  

4. Az adott naptári negyedév után fizetendő 

adó az adott negyedévet követő naptári 

hónap 15. napjáig esedékes. Az adót a 

Dunaszerdahelyi Városi Hivatal pénztárában 

lehet befizetni, vagy átutalással lehet 

teljesíteni a ČSOB bank dunaszerdahelyi 

fiókja által vezetett bankszámlára, IBAN: 

SK32 7500 0000 0003 0281 2303, átutalási 

jogcímkód (KS) 0558, egyedi azonosító 

(VS): az adófizető regisztrációs száma. 

 

http://www.dunstreda.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-754
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-754
http://www.dunstreda.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-754
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-754

