Mesto Dunajská Streda podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov 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

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Dunajská Streda č.15/2009 zo dňa 24. novembra 2009
o dani za ubytovanie na území Mesta Dunajská Streda
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti k § 37 až § 41 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 na území Mesta Dunajská Streda.
(2) Správu dane za ubytovanie (ďalej len daň) vykonáva Mesto Dunajská Streda ( ďalej len
„správca dane” ).
§2
Predmet dane
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení (ďalej len “zariadenie”) na území mesta Dunajská Streda.
§3
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne
ubytuje.
§4
Základ dane
(1) Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby.
§5
Platiteľ dane a sadzba dane
(1) Platiteľom dane je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
prevádzkuje vlastné alebo prenajaté ubytovacie zariadenie, v ktorom poskytuje odplatné
prechodné ubytovanie pre daňovníkov.
(2) Sadzba dane je za osobu a 1 prenocovanie :
a) 0,30 EUR v období od 1. januára do 30. apríla a od 1. októbra do 31. decembra
príslušného kalendárneho roka.

b) 0,80 EUR v období od 1.mája do 30.septembra príslušného roka.
(3) Sadzba dane je 0,00 EUR za osobu, ktorá využíva ubytovacie zariadenie uvedené v § 5
ods. (1) tohto nariadenia ako robotnícke ubytovanie.
§6
Náležitosti a lehoty oznamovacej povinnosti platiteľa dane
(1) Platiteľ dane je povinný najneskôr 5 dní pred začatím činnosti prevádzkovať poskytovanie
prechodné ubytovania registrovať sa u správcu dane za platiteľa dane za ubytovanie (ďalej
len „platiteľ dane“) (tlačivo je uvedené v prílohe č. 1). V rámci registrácie za platiteľa dane
je povinný oznámiť správcovi dane miesto vykonávania činnosti odplatného prechodného
ubytovania, údaje o nehnuteľnosti v ktorom túto činnosť vykonáva a ubytovaciu kapacitu.
(2) Správca dane pridelí registrovanému platiteľovi dane registračné číslo a vydá mu Tabuľu
registrovaného platiteľa dane za ubytovanie (ďalej len registračná tabuľa), ktorým je
platiteľ dane povinný označiť miesto poskytnutia odplatného prechodného ubytovania
alebo ubytovacie zariadenie vyvesením tak, aby bolo možné túto tabuľu vidieť z verejného
priestranstva.
(3) Správca dane pridelí registračné číslo pre každého platiteľa dane.
(4) Registračná tabuľa obsahuje erb mesta a názov mesta Dunajská Streda v jednej rovine,
uprostred tabule označenie „Registrovaný platiteľ dane z ubytovania“, registračné číslo
platiteľa dane v dolnej časti tabule.
(5) Správca dane vydá platiteľovi dane aj Registračnú kartu platiteľa (príloha č. 2). Platiteľ
dane sa registračnou kartou preukáže pri každom úkone u správcu dane. Registračná karta
platiteľa dane obsahuje:
a) erb mesta Dunajská Streda a označenie správcu dane
b) registračné číslo platiteľa dane
c) meno priezvisko resp. názov platiteľ dane
d) adresu resp. sídlo platiteľa dane
e) adresu ubytovacieho zariadenia
f) miesto a dátum vydania karty
g) podpis zodpovedného správcu dane
(6) Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane ukončenie činnosti poskytovania
odplatného prechodného ubytovania do 15 dní odo dňa skončenia tejto činnosti a v
rovnakej lehote vrátiť tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie.
(7) Platiteľ dane je povinný oznámiť každú zmenu skutočností uvedených v odseku (1) do 15
dní odo dňa kedy k zmene týchto skutočností došlo.
(8) Platiteľ dane je povinný chrániť pridelenú Registračnú tabuľu a pridelenú Registračnú
kartu pred poškodením, stratou a odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo
odcudzenia Registračnej tabule alebo Registračnej karty, nahlási túto skutočnosť správcovi
dane. V takomto prípade správca dane vydá platiteľovi dane novú Registračnú tabuľu
s doterajšími údajmi a vydá platiteľovi dane duplikát Registračnej karty. Platiteľ dane je
povinný uhradiť správcovi dane náhradu za vydanie novej Registračnej tabule a duplikát
Registračnej karty v sume 20,- €.

(9) V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti správca dane môže uložiť platiteľovi dane
pokutu v súlade so zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
(10) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný záväzný právny predpis o daňovom
konaní.
§7
Vyberanie dane
(1) Platiteľ je povinný zaplatiť daň za dobu ubytovania vo výške súčinu počtu prenocovania a
sadzby dane podľa § 5 tohto nariadenia. Platiteľ dane vydá daňovníkovi doklad
preukazujúci zaplatenie dane.
(2) Platiteľ dane vystaví každému ubytovanému ubytovací preukaz (príloha č. 3), okrem osôb
uvedených v § 5 ods. 3, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
a) erb mesta Dunajská Streda a označenie správcu dane
b) registračné číslo platiteľa dane
c) meno a priezvisko ubytovaného
d) dátum príchodu ubytovaného
e) počet dní ubytovania
f) dátum odchodu ubytovaného
g) poradové číslo preukazu
(3) Ubytovací preukaz oprávňuje jeho držiteľa na zľavu z ceny vstupného, ktorú poskytuje
Termálne kúpalisko v Dunajskej Strede.
(4) Ubytovací preukaz si platiteľ dane vyzdvihne na Mestskom úrade v Dunajskej Strede.
§8
Povinnosti platiteľa dane
(1) Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá musí obsahovať nasledovné
údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného
b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho
identitu ubytovaného
c) číslo ubytovacieho preukazu
d) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného
e) dôvod oslobodenia od dane, ak je ubytovaný oslobodený podľa § 11 tohto nariadenia
(2) Platiteľ dane, ktorý ubytovacie zariadenie prenecháva na užívanie aj ako robotnícke
ubytovanie, je povinný postupovať podľa § 8 odseku (1) tohto nariadenia a vyžiadať od
ubytovanej osoby fotokópiu pracovnej zmluvy.
§9
Lehota a spôsob odvodu dane

(1) Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane.
(2) Platiteľ dane je povinný
a) predkladať správcovi dane v termíne do 10. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny
štvrťrok na tlačive Hlásenie - štvrťročné vyúčtovanie dani za ubytovanie (príloha č. 4)
za predchádzajúci kalendárny štvrťrok,
b) vybratú daň uhradiť na účet správcu dane alebo zaplatiť správcovi dane najneskôr do 15.
dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny štvrťrok
c) na výzvu správcu dane podať potrebné vysvetlenie a predložiť požadované doklady.
(3) Daň za ubytovanie možno zaplatiť :
a) v hotovosti v pokladni správcu dane
b) prevodom na účet správcu dane
c) poštovou poukážkou na účet správcu dane.
(4) V prípade nesplnenia si povinnosti podľa § 9 odseku (2) správca dane môže uložiť
platiteľovi dane pokutu v súlade so zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorších predpisov.
§ 10
Kontrola
(1) Správca dane alebo ním poverené osoby sú oprávnené vykonávať miestne zisťovania
priamo v ubytovacom zariadení platiteľa dane.
(2) Platiteľ dane je povinný na vyžiadanie správcu dane predložiť knihu ubytovaných osôb.
V prípade ak platiteľ dane ubytovacie zariadenie prenecháva na užívanie ako robotnícke
ubytovanie, je povinný predložiť aj fotokópie pracovných zmlúv ubytovaných.
§ 11
Oslobodenie od dane
(1) Od povinnosti platiť daň je oslobodená :
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP/S vrátane sprievodcu,
b) osoba do 15 rokov veku,
c) osoba staršia ako 70 rokov.
§ 12
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 8/2005 zo dňa 13. decembra 2005
o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území mesta Dunajská
Streda.
(3) Platiteľ dane, ktorý bol zaregistrovaný na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.
8/2005 zo dňa 13.12.2005 stráca platnosť jeho registrácia dňom 31.12.2009. Rovnako
stráca platnosť aj kniha ubytovaných, ktorá bola registrovaná do 31.12.2009.

§ 13
Účinnosť
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda o dani za ubytovanie na území
mesta Dunajská Streda nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010 okrem § 6, ktorá
nadobúda účinnosť dňa 1. decembra 2009.
V Dunajskej Strede,
JUDr. Zoltán H á j o s,
primátor mesta

Príloha č. 1

Registrácia platiteľa dane za ubytovanie:
OHLÁSENIE
Dátumu vzniku / zániku prevádzkovania ubytovacieho zariadenia
Dátum VZNIKU/ ZÁNIKU prevádzkovania ubytovacieho zariadenia …....................
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského
registra
…..................................................................................................................................................
Adresa – ulica, číslo, PSČ …........................................................................................................
IČO ….....................................

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

Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa ....................................................................
Číslo účtu ….........................................................................................................
Názov ubytovacieho zariadenia ….......................................................................
Adresa – ulica, číslo, …...............................................................................
Údaje o nehnuteľnosti ( rod. dom, hotel, penzión, camping) / Ubytovacia kapacita
…...................................................................................................................................................
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby …......................................................................
Číslo telefónu ….......................................................
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.
V Dunajskej Strede

.................................
….....................................
podpis zodpovednej
osoby a pečiatka

Pridelené registračné číslo: …......................
V Dunajskej Strede, dňa …...........

….......................................
podpis zodpovedného
správcu dne, pečiatka
správcu dane

Príloha č.2

MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Registračná karta platiteľa dane
Registračné číslo platiteľa dane: ….....................................
Meno, priezvisko/ názov platiteľa dane …................................................................
Adresa/ sídlo platiteľa dane …..................................................................................
Adresa ubytovacieho zariadenia:
V Dunajskej Strede
dňa …................

…......................................................................
….....................................................
podpis zodpovedného správcu
dane, pečiatka správcu dane

Príloha č.3

MESTO DUNAJSKÁ STREDA

UBYTOVACÍ PREUKAZ

č. 00000

Registračné číslo platiteľa dane: ….....................................
Meno, priezvisko ubytovaného: …............................................
Dátum príchodu ubytovaného:

…..........................

Dátum odchodu ubytovaného:

…..........................

Počet dní ubytovania:

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

Príloha č.4

Hlásenie
Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie
Názov ubytovacieho
zariadenia
Meno zodp.
osoby

štvrťrok/rok
Adresa, ulica, číslo,

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

IČO

Čís
ban

DIČ

1.

Počet ubytovaných celkom

2.

Z toho ubytovaní robotníci

3.
4.

Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení od platenia dane z
ubytovania
Počet ubytovaných na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť
riadok 1 - riadok 2 - riadok 3 )

5.

Počet prenocovaní celkom

6.

Z toho počet prenocovaní ubytovaných robotníkov

7.
8.
9.

Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené od platenia dane z
ubytovania
počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti
v danom kalendárnom štvrťroku ( riadok 5 - riadok 6 – riadok 7 )
Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom
(riadok 4 x riadok 8 x príslušná sadzba dane )

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne
a úplné.

Číslo účtu mesta

302812303/7500 KS

0558

Variabilný
symbol

reg.č.

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane do 10. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny
štvrťrok.

V D.Strede dňa ….............

Vypracoval
dátum
vyhotovenia

meno, priezvisko, funkcia
zodpovednej osoby

