OBEC ŽDIAR

VZN o miestnych daniach - doplnok
č. 2/2011

Ždiar 19.04. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Ždiari
v zmysle § 4 ods. písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona NR SR č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady
dopĺňa pre územie obce Ždiar toto nariadenie

Všeobecné záväzne nariadenie o miestnych daniach - doplnok
§1
Účel úpravy
Týmto nariadením sa upravuje daň za ubytovanie.
§2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis¹.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,40 EUR na jedno lôžko a deň prenocovania.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Platiteľ dane začatie činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel
registrácie najneskôr do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia
správcovi dane. Prípadné zmeny alebo zánik činnosti oznámi do 30 dní odo
dňa , kedy tieto skutočnosti nastali (Príloha č.2).
2. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom prechodného ubytovania a zaniká dňom
skončenia prechodného ubytovania.
3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.

§7
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia
(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá musí byť registrovaná na
obecnom úrade a musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
(2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem
údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie ubytovania je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v
knihe ubytovaných alebo v elektronicky spracovanej evidencii ihneď po odchode ubytovaného.
(3) Prevádzkovateľ je ďalej povinný
a) predkladať správcovi dane v termíne do 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac
hlásenie o vybratej dani ( Príloha č. 1),
b) Vybratú daň uhradiť na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti v pokladni obecného
úradu Ždiari najneskôr do 15. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac,
c) Na výzvu správcu dane podať potrebné vysvetlenie a predložiť požadované doklady2),
d) Na požiadanie ubytovaného vydať potvrdenie o zaplatení dane.
§8
Správa dane
1. Správu miestnej dane vykonáva Obec Ždiar, v mene ktorej vystupuje starosta obce.
Administratívnu stránku správy miestnej dane vykonáva obecný úrad, referát daní a poplatkov v
súčinnosti s účtovným referátom.
2. Správca dane vedie preukaznú evidenciu skutočností potrebných pre správu dane.
§9
Spoločné ustanovenia
1. Ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť v stanovenom termíne, správca dane mu
uloží pokutu v súlade s § 35 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Ak nebude daň
zaplatená včas, alebo ak nebude odvedená v správnej výške, správca dane vyrubí sankčný úrok
v zmysle § 35b zák. SNR č. 511/1992 Zb.
2. Daň ani jej rozdiel nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí piatich rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
3. Ak bol pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane
alebo jej rozdielu, plynie päťročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o
tomto úkone upovedomený. Vyrubiť daň alebo rozdiel dane však je možné najneskôr do
desiatich rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla oznamovacia povinnosť
alebo, v ktorom vznikla daňová povinnosť bez oznamovacej povinnosti.
4. Na konanie vo veciach miestnych daní sa vzťahujú osobitné predpisy, a to zákon SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
5. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva správca dane a hlavný kontrolór obce.
6. Správca dane má právo kedykoľvek sa presvedčiť o správnosti údajov daňovníkov a o

dodržiavaní podmienok stanovených týmto nariadením a zákonom.
7. Daňovník je povinný dodržiavať podmienky pri stanovení dane a umožniť správcovi dane ,
osobe poverenej správcom dane a hlavnému kontrolórovi obce vstup do prevádzkových
priestorov, predložiť mu účtovné doklady a iné požadované údaje, ktoré súvisia s miestnou
daňou, podať informácie a spolupracovať pri stanovení miestnej dane, alebo kontrole správnosti
vykazovania.
8. Ak daňovník uhradil obci vyššiu daň, ako bol povinný uhradiť, obec daň daňovníkovi vráti do
30 dní odo dna doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti a to na základe písomnej žiadosti poplatníka, najneskôr však do 70 dní od skončenia
obcou určeného obdobia, za ktorý bol poplatok uhradený.
9. Správca dane nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3,31 EUR.
§ 10
Oslobodenie od dane
1. Od miestnej dane sa oslobodzujú
- detí do 15 rokov
- osoba nad 70 rokov
- držiteľ preukazu ZŤP so sprievodom
§ 11
Záverečné ustanovenia
1) Doplnok všeobecného záväzného nariadenia bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Ždiari dňa 19.04.2011 (nariadenie č.6. ), platnosť nadobúda 19.04.2011 a účinnosť od
05.05.2011
2) Týmto nariadením sa ruší piata časť „ Daň z ubytovania „ z VZN č. 8/ 2008 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nahrádza ju
doplnok VZN prijatý dňa 19.04.2011.

Ing. Pavol Bekeš
starostka obce

¹ Zákon c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
² § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Prílohy k VZN č..................................
1. Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie
2. Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za ubytovanie
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