Všeobecné záväzné nariadenie
OBCE TURIE
č. 4
o dani z ubytovania
Obecné zastupiteľstvo v Turí podľa §11 ods 4. písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení nesk. predpisov a v súlade §98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto
všeobecnom záväznom nariadení
o dani z ubytovania
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Turie.
Čl. 2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len „zariadenie“).
Čl. 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Čl. 4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
Čl. 5
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,20€ na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.
Čl. 6
Daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania
v ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku.
Čl. 7
Vyberanie dane
Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane, ktorý za ňu aj majetkovo zodpovedá. Platiteľom, dane je
prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Čl. 8
Správa dane
Správu dane za ubytovanie vykonáva obec Turie.
Čl. 9
Oznamovacia povinnosť
Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť vznik deň vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive,
ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane
k dispozícii u správcu dane. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
Čl. 10
Povinnosti platiteľa dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb –
knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť
knihu ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na
opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí
obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
- trvalý pobyt
- dátum príchodu a odchodu
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole
alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
2. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí
obsahovať:
- číslo potvrdenia
- dátum vydania potvrdenia
- kto vystavil potvrdenia a kto prijal zaplatenú daň
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň
- počet prenocovaní
- výška zaplatenej dane
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov od
vystavenia potvrdenia.
Čl. 11
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi
potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrou.

b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je
výpis účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov od
vystavenia výpisu.
2. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane
b) bezhotovostným prevodom na účetu správcu dane číslo účtu:
IBAN SK62 0200 0000 0000 1922 7432 vedený vo VUB a.s. Žilina.
3. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne
a to do 15. dňa po uplynutí štvrťroka.
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Čl. 12
Platnosť a účinnosť
Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Turí dňa 14. 12. 2017
Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2018
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Turie č. 4
o dani z ubytovania schválené uznesením č. 10/2012 dňa 30.11.2012.
VZN je prístupné na Obecnom úrade v Turí a na internetovej stránke obce.

Miroslav Chovanec
starosta obce
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