Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolárovice č. 1/2020
o miestnej dani za ubytovanie
Obec Kolárovice v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za
ubytovanie v nasledujúcom znení:
Článok I.
Základné ustanovenie
1.) Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na ustanovenie § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. zavádza s účinnosťou od 01. apríla 2020 miestnu
daň za ubytovanie.
2.) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnej
dane za ubytovanie na území obce Kolárovice.
3.) Správcom dane za ubytovanie je obec Kolárovice.

Článok II.
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zriadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión,
apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných
kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu,
zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v
rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Článok III.
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zriadení uvedenom v čl. II. odplatne prechodne
ubytuje.

Článok IV.
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
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Článok V.
Sadzba dane
1.) Sadzba dane za ubytovanie je 0,50 E za jednu osobu a jedno prenocovanie.
2.) Daň sa stanoví ako súčin počtu prenocovaní a sadzby za osobu.

Článok VI.
Vyberanie dane
1.) Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje a ktorý je povinný u správcu dane - Obci Kolárovice sa zaregistrovať v termíne do 15 dní od začatia činnosti.

Článok VII.
Povinnosti platiteľa dane
1.) Platiteľ dane je povinný:
a) viesť preukaznú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať minimálne nasledovné
údaje:
- meno, priezvisko a rok narodenia daňovníka,
- miesto trvalého pobytu daňovníka,
- počet prenocovaní s uvedením dátumu príchodu a dátumu odchodu daňovníka
b) každému daňovníkovi, od ktorého vybral daň za ubytovanie v súlade s týmto nariadením
vydať písomné potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktoré musí obsahovať
minimálne tieto náležitosti:
- meno a priezvisko,
- miesto trvalého pobytu daňovníka,
- výšku dane,
c) oznamovať správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú za následok vznik alebo zánik
povinnosti platiteľa dane podľa tohto VZN.
d) vybranú daň odviesť správcovi dane v lehote do 15 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka a oznámiť mu počet prechodne ubytovaných osôb v ubytovacom zariadení a výšku
nimi uhradenej dane.
e) platiteľ dane je povinný umožniť vykonanie kontroly ubytovaných osôb v ubytovacom
zariadení a porovnať s knihou ubytovaných, ako i na požiadanie správcu dane predložiť
mu knihu ubytovaných osôb a účtovné doklady, ktorými je preukázané uhradenie dane
ubytovanými osobami.
f) platiteľ dane vybranú daň môže uhradiť:
- bankovým prevodom na účet správcu dane,
- poštovou poukážkou správcovi dane
- v hotovosti do pokladne správcu dane
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Záverečné ustanovenia

1.) Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice zrušuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Kolárovice č. 2/2008 ktorým sa ustanovuje výška dane z ubytovania zo dňa
07.09.2009, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. októbra 2009 a bolo schválené obecným
zastupiteľstvom 07. septembra 2009 uzn. č. 4/2009.
2.) Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o miestnej dani za ubytovanie uznieslo dňa 09.03.2020 uznesením č. 69
3.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnej dani za ubytovanie nadobúda účinnosť
dňa 01. apríla 2020.

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
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